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“A tarefa não é tanto ver aquilo que ninguém viu,
mas pensar o que ninguém ainda pensou
sobre aquilo que todo mundo vê.”
(Arthur Schopenhauer)
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RESUMO

A Troca Rápida de Ferramentas (TRF) é uma técnica utilizada para a redução
do tempo de setup dos equipamentos, contribuindo assim para o aumento da
flexibilização da produção. Este trabalho aborda, a partir da metodologia de
pesquisa-ação, a implantação da Técnica TRF em uma indústria produtora de
argamassas. Para dar embasamento teórico à autora, foi realizada a busca por
publicações nacionais e internacionais que proporcionaram a ampliação do
conhecimento sobre as metodologias propostas por diversos autores. A partir das
metodologias apresentadas, uma foi escolhida e testada nesta pesquisa. O trabalho
foi estruturado de tal forma a detalhar as etapas necessárias para garantir o sucesso
na implementação da TRF na empresa e apresentar os resultados obtidos.
A implantação da TRF na empresa estudada, possibitou a redução em 50%
do tempo de setup praticado, reduzindo de 51 minutos para 25 minutos a troca de
produto. Resultado este que garantiu o aumento do mix de produto e maior
disponibilidade das argamassas para os clientes.

Palavras-chaves: Troca Rápida de Ferramentas, SMED.
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1.

INTRODUÇÃO

Diante do atual cenário econômico do país, as empresas que desejam se
manter ativas no mercado devem buscar alternativas para a redução de custos,
eliminação de desperdícios, diminuição de estoques e redução de tempos de
processo (PELLEGRINI; SHETTY; MANZIONE, 2012). Para tal, faz-se necessário
entender os processos e as operações da organização. Shingo (1996) define os
processos em quatro elementos: a) processamento; b) inspeção; c) transporte e d)
espera. Por sua vez, as operações são divididas em operações de setup e
operações principais (SHINGO, 1989). Goubergen e Landeghem (2001) definem o
tempo de setup como sendo o intervalo de tempo que se passa entre o término da
última peça boa do lote anterior até o término da primeira peça boa do próximo lote.
Como forma de melhorar o tempo de setup, a implementação da metodologia de
Troca Rápida de Ferramentas (TRF) ou no inglês SMED (Single Minute Exchange of
Die) vem-se demonstrando uma ótima alternativa para as organizações que
pretendem otimizar os seus processos. Segundo Shingo (1996), a TRF é a maneira
mais eficaz de reduzir o tempo de Setup, podendo chegar de 80 a 95 % de redução.
A metodologia TRF foi proposta inicialmente por Shigeo Shingo durante a
década de 1950 e otimizada e testada por 19 anos até ser considerada uma
metodologia que pudesse ser empregada em qualquer tipo de indústria (SHINGO,
1996). Um dos primeiros resultados obtidos pela aplicação da TRF foram na fábrica
da Mitsubishi, onde foi possível a redução no tempo de setup de uma mandrilhadora
de 24 horas para 2 minutos e quarenta segundos (SHINGO, 1989). Na Toyota, onde
o tempo de preparação de uma máquina foi reduzido de 8 horas para 58 segundos
(SHINGO, 1989). Desde então, diversos autores (Fogliatto e Fagundes, 2003;
Kumar e Abuthakeer, 2012; Grzybowska e Gajdzik, 2012; Satolo e Calarge, 2008;
Meirelles, 2004; Black, 1998; Monden,1984) propuseram-se a pesquisar o tema e
realizar a aplicação da metodologia TRF em diversas organizações.
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1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA

Tanto em tempos de prosperidade, quanto em tempos de recessão, o objetivo
das organizações é a obtenção do maior lucro (GRZYBOWSKA; GAJDZIK, 2012).
Para Goldratt (1984) as empresas que desejam ganhar o máximo de dinheiro
precisam se basear em três medidas: diminuir a despesa operacional, diminuir os
inventários e aumentar os ganhos. Para o cumprimento destes objetivos, em cada
um destes períodos, as empresas utilizam ferramentas diferentes no processo de
otimização. Em períodos prósperos, os investimentos em novas tecnologias e
modernização de linhas de produção são mais comuns. Já em períodos de
recessão, as melhorias precisam ser realizadas quase sem custo e de maneira que
diminuam os desperdícios. Neste contexto, a adoação de técnicas de manufatura
enxuta aparecem como aliadas em tempos de crise. A manufatura enxuta é
conhecida como uma prática de produção que busca a eliminação de qualquer
processo ou operação que não agregue valor ao produto. São comumente
conhecidas algumas das ferramentas da produção enxuta, como por exemplo, 5S,
TPM, etc. Porém as técnicas para o alcance dos resultados, nem sempre são tão
conhecidas. Dentre umas destas técnicas propostas pelo Sistema Toyota de
Produção, destaca-se a Troca Rápida de Ferramentas.
A TRF busca a diminuição no tempo de setup. Para Fagundes (2002) a
diminuição no tempo de setup é uma condição necessária para a redução do valor
unitário do produto. Esta condição explica-se através de três fatores citados por
Hamon e Peterson (1991), apresentados na figura 1:

Figura 1 - Fatores do tempo de setup na redução do valor unitário do produto

Fonte: Hamon e Peterson (1991).
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Fogliatto e Fagundes (2003) defendem que a TRF é essencial para as
organizações que almejam ser competitivas frente aos seus clientes e mercados, e
principalmante para as que desejam uma produção Just in Time, onde é necessário
a redução dos lead times. Para a obtenção da redução do lead time, é necessário a
redução dos estoques intermediários, a diminuição dos tamanhos de lotes de
produção e da sincronização da produção (FOGLIATTO; FAGUNDES, 2003). Neste
contexto é que emerge a questão de pesquisa deste trabalho, quais são as etapas e
atividades necessárias para a implantação da técnica de Troca Rápida de
Ferramentas em um fábrica de argamassas?

1.2 OBJETIVOS

Para a realização desta pesquisa foram estabelecidos um objetivo geral e dois
objetivos específicos, apresentados a seguir.

1.2.1 Objetivo Geral

A partir da delimitação do tema, este trabalho tem como objetivo geral identificar
e formalizar as etapas e atividades necessárias para a implantação da técnica de
Troca Rápida de Ferramentas em uma fábrica de argamassas, a partir de uma
metodologia apresentada.

1.2.2 Objetivos Específicos


Consolidar um procedimento para a implantação do TRF através da análise
de sistemáticas propostas na literatura;



Testar uma metodologia de implantação de TRF em um caso real;

1.3 JUSTIFICATIVA

Esta seção apresenta as justificativas para o presente trabalho, as mesmas
estão relacionadas à empresa, academia e acadêmico.
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1.3.1 Para a Empresa

O processo para a redução de tempos de setup é de suma importância para a
organização, uma vez que a diminuição dos tempos de máquina parada contribuem
para o aumento das produtividades das máquinas. Além de possibilitar a produção
de um mix maior de produtos, redução dos tempos totais de fabricação, redução dos
lotes processados e do lead time dos pedidos (SATOLO; CALARGE, 2008). No ano
de 2014, a Votorantim Cimentos verificou que os tempos de máquina parada para a
realização de troca de produto ocupava o segundo lugar em tempos de
indisponibilidade da fábrica de Argamassas, estes dados estão apresentados no
gráfico 1. Perdendo apenas para as paradas ocasionadas pelo misturador, devido ao
gargalo do processo para a produção com sacarias de 40kg. As 204 horas de
máquinas parada para a realização dos setups representaram para a empresa uma
redução de 7.752 toneladas de produção no ano.

Gráfico 1 - Principais paradas não-programadas

Fonte: elaborado pela autora.

1.3.2 Para a Academia

A justificativa relacionada à Academia baseia-se na busca por publicações
científicas nacionais e internacionais a fim de identificar a contribuição teórica desta
pesquisa para o avanço das discussões no campo acadêmico relacionadas ao tema.
Para tal, foi necessário conhecer a produção acadêmica sobre o tema desta
pesquisa. Este processo de conhecimento foi realizado por meio de uma busca
sistemática em bases de dados acadêmicas que envolveram dissertações, teses e
artigos. Para realização desta busca, foi adotado o método proposto por Morandi e
Camargo (2015), conforme apresentado na Figura 2.
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Figura 2 -Método para a revisão sistemática da literatura.

Fonte: Morandi e Camargo (2015, p. 146).

O primeiro passo para a utilização da revisão sistemática da literatura é a
definição do tema central da pesquisa. Posteriormente, a estratégia de busca
determina quais serão os termos de busca, fontes de consulta e os critérios de
inclusão e exclusão. Os termos definidos para esta pesquisa estão dispostos no
quadro 1 – termos de busca.

Quadro 1 - Termos de Busca
Fonte

Palavras Chaves

Nacional

Troca Rápida de Ferramentas

Internacional

SMED
Single Minute Exchange of Die

Fonte: elaborado pela autora.

A estratégia de buscas adotada, utilizou de fontes nacionais e internacionais,
conforme quadro 2.

Quadro 2 - Fontes de buscas consultadas

Fonte: elaborado pela autora.
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No que tange as restrições de busca, foram selecionadas em todas as fontes
a seleção por artigos, teses ou dissertações. Em todas as macrobases escolhidas
foram realizadas pesquisas onde as palavras-chaves fossem encontradas nos
títulos, resumos e em todo o texto, garantindo assim uma maior abrangência na
busca. Com as bases, as palavras-chave e as restrições definidas, deu-se início a
busca por publicações correlacionadas ao tema. As inúmeras combinações de
termos e os resultados assim obtidos estão resumidos nas tabelas 1 e 2.
Após definida a estratégia de busca, foi realizada a pesquisa nas bases de
dados. Ao todo, das 397 publicações encontradas nas macrobases pesquisadas,
após a leitura dos títulos, 22%, ou seja, 86 documentos tiveram a leitura dos
resumos realizada, uma vez que os títulos apresentaram-se relavantes para a
pesquisa. Destes documentos, 14 tiveram o conteúdo lido na íntegra e foram
utilizados como base para o referencial teórico deste trabalho e estão apresentados
na tabela 1. O critério para seleção de publicações foi realizado por meio de
correlação com o tema central de pesquisa e compatibilidade com as palavras
chaves ligadas ao tema. Os documentos encontrados na Macrobase EBSCOHost
para os termos de busca “Smed and Single Minute Exchange of Die” tanto para o
filtro de Abstract and all text e Abstract não foram lidos, pois foram encontrados
anteriormente nas outras bases e os mais relevantes já haviam sido selecionados.,
Nesta Macrobase EBSCOHost, foram selecionados apenas os artigos de origem
estrangeira, uma vez que não retornou resultados quanto aos termos em português.

Tabela 1 - Resultado quantitativo das buscas na macrobases
Macro Base

Abrangência

Base

Base de Informações
de Periódicos
Científicos

Internacional

EBSCOHost

Base de Informações
de Teses e
Dissertações

Nacional

CAPES

Base de Informações
de Teses e
Dissertações
Nacionais

Nacional

SCIElo

Base de Informações
de Teses e
Dissertações
Nacionais

Nacional

Buscar por

Dados Pesquisados

Artigos
localizados

Resumos
Lidos

Title
Abstract
Abstract and all text
Abstract
Title
Todos os índices
Título
Todos os índices

Troca Rápida de Ferramentas
Troca Rápida de Ferramentas
Smed and Single Minute Exchange of Die
Single Minute Exchange of Die
Single Minute Exchange of Die
Troca Rápida de Ferramentas
Single Minute Exchange of Die
Single Minute Exchange of Die

0
0
26
59
4
16
36
188

0
0
10
14
0
8
15
20

Artigos
lidos na
íntegra
0
0
0
2
0
4
2
0

Troca Rápida de Ferramentas

3

1

1

Single Minute Exchange of Die

1

0

0

Troca Rápida de Ferramentas

26

6

3

Single Minute Exchange of Die

38

12

3

Todos os índices

Google Acadêmico

Título

Fonte: elaborado pela autora.
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Tabela 2 - Publicações encontradas com a utilização do método de revisão
sistemática da literatura proposta por Morandi e Camargo (2015).

Tabela 2 - Publicações encontradas
Título da Publicação
Autor (es)
A Teoria das Restrições como Balizadora das Ações Visando a Troca
1
Antunes e Rodrigues
Rápida de Ferramentas
Study and Implementation of Single Minute Exchange of Die
2
Pellegrini; Shetty e Manzione
(SMED) Methodology in a Setup Reduction Kaizen
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Single Minute Exchange of Die. A Case Study Implementation
Troca Rápida de Ferramentas: proposta metodológica e estudo de
caso
Troca Rápida de Ferramentas: implementação de uma sistemática
ampliada
METODOLOGIA PARA TROCA RÁPIDA DE FERRAMENTAS
Parte I: Proposta Metodológica
Técnicas Para Melhorias De Processos: Aplicando O Just-In-Time
(Jit) E A Troca Rápida De Ferramentas (Trf)
Productivity Enhancement By Implementing Lean Tools And
Techniques In An Automotive Industry
Optymisation Of Equipment
Setup Processes In Enterprises
Troca Rápida de Ferramentas: um estudo de caso em diferentes
segmentos industriais
Implantação de Troca Rápida de Ferramentas em uma Indústria
Siderurgica
Sistemática para a redução de tempo de setup na indústria
noveleira
Changeover Improvement: Reinterpreting Shingo’s
“SMED” Methodology
Application of Shingo's Single Minute Exchange ofDies (SMED)
Methodology to Reduce Punch Press Changeover Times at Krueger
International

Tipo

Ano

Base

Artigo

1993

Scielo

Artigo

2012

Moreira e Pais

Artigo

2011

Fogliatto e Fagundes

Artigo

2003

Google
Acadêmico
Google
Acadêmico
Capes

Matanna e Pasa

Artigo

2012

Fogliatto e Fagundes

Artigo

2002

Silveira; Rensi e Pedrini

Artigo

Sem
Informação

Google
Acadêmico
Google
Acadêmico
Google
Acadêmico

Kumar e Abuthakeer

Artigo

2012

EBSCOHost

Grzybowska e Gajdzik

Artigo

2012

EBSCOHost

Saloto e Calarge

Artigo

2008

Capes

Meirelles

Tese

2004

Capes

Fagundes

Tese

2002

Capes

McIntosh et al

Artigo

2007

Capes

Michels

Dissertação

2007

Capes

Fonte: elaborado pela autora.

Foram selecionadas 14 publicações relevantes para esta pesquisa, 6
internacionais e 8 publicações nacionais. Dentre as publicações nacionais, duas
teses de mestrado, ambas com aplicação prática da metodologia TRF. No total, de
todas as publicações selecionadas três são de cunho exploratório. A publicação de
Fogliatto e Fagundes (2003), a respeito de uma metologia para a implantação da
TRF foi utilizada nesta pesquisa como base para a aplicação da pesquisa-ação. As
demais publicações selecionadas tiveram a aplicação da metodologia em casos
reais.

1.3.3 Para o Acadêmico

Ter a possibilidade de aplicar em campo os conhecimentos, através de um
estudo aprofundado das teorias que foram adquiridas ao longo da graduação. O
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assunto abordado é de suma importância para Engenharia de Produção e é
abordado em vários momentos durante o curso, por exemplo nas cadeiras de
Introdução a Engenharia de Produção e mais profundamente em Sistemas de
Produção Enxuta.

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO

O presente trabalho, descreve uma sistemática genérica para a aplicação da
metodologia TRF, onde posterimente é aplicada em uma fábrica produtora de
argamassas, localizada na cidade de Esteio – RS. Para isto, o trabalho esta dividido
em seis capítulos, sendo o primeiro dedicado à introdução e apresentação do tema
de estudo. O segundo capítulo é dividido em subitens voltados para o
desenvolvimento do objeto de pesquisa, onde são definidas características do
Sistema Toyota de Produção, é realizada uma leitura a respeito das técnicas
utilizadas no STP até chegar a técnica da Troca Rápida de Ferramentas. Este
consiste na revisão sistemática da literatura como forma de dar embasamento
teórico para o presente trabalho no que diz respeito aos objetivos propostos. Na
sequência, encontra-se o terceiro capítulo, onde é apresentada a metodologia
utilizada para que os objetivos propostos possam ser atingidos e onde estão
descritos a estrutura da pesquisa e os meios de coletas de dados. No quarto
capítulo encontram-se os resultados obtidos das análises. O quinto capítulo traz uma
discussão entre os resultados obtidos nesta pesquisa com os resultados em
encontrados por outros autores. Por fim, no sexto capítulo, estão expostas as
considerações finais.
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2.

REFERENCIAL TEÓRICO

Neste capítulo, apresenta-se o referencial teórico, com os tópicos essenciais que
fundamentam a pesquisa, baseado na revisão sistemática da literatura.

2.1.

SISTEMA TOYOTA DE PRODUÇÃO

O Sistema Toyota de Produção (STP) começou a criar formas durante a década
de 1950, com a peregrinação de Eiji Toyoda aos EUA para acompanhar a produção
do sistema Ford (WOMACK, 1992). Porém de volta ao Japão, as realidades
enfrentadas eram contrastantes com as de Detroit. Desta forma, Eiji Toyoda e
Taciichi Ohno tiveram que adaptar os ensinamentos da produção em massa para a
realidade do Japão e da empresa naquela época, nascendo assim o STP e
finalmente, a produção enxuta (WOMACK, 1992). Algumas das adaptações
realizadas pelo STP frente ao que era praticado pelas empresas de produção em
massa estão apresentados no quadro 3.
No auge da produção em massa, as empresas operavam com grandes e
inúmeros maquinários para compensar o aumento da produção após a Segunda
Guerra Mundial (WOMACK, 1992). Porém, a demanda de produção que a Toyoda
tinha na época e o capital a ser investido não comportavam o modelo realizado
pelas montadores ocidentais. Desta forma, Ohno trabalhou para diminuir a
necessidade de inúmeras prensas, fazendo com que as trocas de moldes pudessem
ser realizadas de forma mais simples, mais rápida e sem depender de equipe
especializada. Ao fim da década de 50, Ohno havia diminuído o tempo de troca de
moldes de um dia para apenas três minutos (WOMACK, 1992).
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Quadro 3 - Adaptações dos STP frente às empresas de Produção em Massa

Fonte: elaborado pela autora, baseado em Womack (1992).

O segundo desafio que a companhia Toyota enfrentou, correspondia a linha
de produção. No modelo do sistema de produção em massa, os trabalhadores eram
condicionados a realizar repetidas vezes a mesma atividade e não tinha o poder de
identificar possíveis problemas durante a montagem. Os resultados eram medidos
pela produtividade das máquinas, ou seja, o quanto elas produziam ao final da linha
e na qualidade dos produtos gerados (WOMACK, 1992). Portanto, tinha-se o modelo
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de que se a linha fosse parada, impactaria diretamente na produção total da linha,
comprometendo assim a produção total. Logo, era necessário que ao longo da linha
de montagem houvessem responsáveis para controlar a produção e apenas os
gerentes sêniors teriam a autoridade de parar a linha. Para Ohno, este modelo não
estava correto. Criou então o modelo de trabalhos em equipes, onde o líder de cada
equipe era responsável pela coordenação de certas atividades e também deveria
realizar as atividades de montagem. Além de ter atribuído o poder de parar a linha
de montagem à todos os colaboradores que identificassem algum problema de
qualidade. Indo contra ao modelo imposto pelo modelo Ford, atualmente as fábricas
da Toyota, onde qualquer trabalhador tem a liberdade de parar a linha, os
rendimentos das linhas beiram os 100% (WOMACK, 1992).
Por fim, a rede de fornecedores também precisou ser adaptada para
atendimento das necessidades da fábrica da Toyota. O modelo de produção em
massa trabalhava com o sistema de engenharia para criação de novos componentes
dentro das montadoras, onde os fornecedores recebiam o projeto pronto e deveriam
orça-lo para a montadora. Tal sistema, inibia o fluxo horizontal das informações, uma
vez que os fornecedores viam-se como concorrentes, buscando os menores preços
sem se importar com a qualidade dos produtos. Em contra partida, a Toyota adotou
o posicionamento de empresa parceira frente aos seus fornecedores. Criando a
possibilidade deles participarem da criação dos novos projetos dos componentes, a
partir de especificações determinadas pela montadora. Assim, os fornecedores
podiam estabelecer novas técnicas, propor os materiais a serem utilizados, além de
compartilharem os seus conhecimentos aos demais fornecedores da rede, uma vez
que estes não eram mais concorrentes entre si. Para Shingo (1996) as principais
diferenças entre o Sistema Ford e o Sistema Toyota são: tamanhos de lote,
produção de modelos mistos e operação de fluxo de peças unitárias contínua, estas
diferenças são ilustradas conforme quadro 4.
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Quadro 4 - Diferenças entre o Sistema Ford e o Sistema Toyota

Fonte: Shingo (1996).

Enquanto o Sistema Ford produz em grande quantidade poucos modelos, o
Sistema Toyota produz pouca quantidade de muitos modelos (SHINGO, 1996). Para
Shingo (1996) algumas das vantagens da produção em massa seriam a rápida
depreciação das máquinas e o uso de ferramentas especiais e exclusivas, porém
tais vantagens são perdidas quando há alteração de demanda. Quem adota um
sistema de produção em massa, durante um período de crescimento baixo, sofrem
com grandes estoques de produtos acabados e acumulação de estoques
intermediários entre os processos (SHINGO, 1996). Enquanto que adotar a
estratégia de tamanho de lotes pequenos viabiliza a redução de ciclos de produção
e o aumento da precisão da produção, possibilitando assim a produção de acordo
com a demanda real (SHINGO, 1996). Shingo (1996) salienta algumas justificativas
para a adoção da produção de lotes grandes que são facilmente eliminadas ao
utilizar a TRF, tais como: redução de tempo de espera causadas pelas trocas de
ferramentas, fabricar grandes lotes facilita a divisão de trabalho e reduz as horashomem e outros custos, por fim a divisão destes trabalhos propocia a promoção de
trabalhos para funcionários menos qualificados.
A adoção de uma produção com modelos mistos no processo de montagem
garante a eliminação de estoques intermediários, uma vez que os modelos são
produzidos em pequenos lotes, além de responder melhor as flutuações de
demanda (SHINGO, 1996). Por fim, a utilização de fluxo de peças unitárias
distingue-se do Sistema Ford para o Toyota quando trata-se de tamanhos de lotes.
A montagem da Ford é realizada com peças que são produzidas em grandes lotes,
enquanto que na Toyota os lotes de peças são pequenas e o fluxo flui até o final da
linha de montagem (SHINGO, 1996). Tal diferença contribui para a diminuição dos
inventários de produtos acabados bem como os estoques intermediários.
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Shingo (1996) salienta que o Sistema Toyota não se contrapõe ao Sistema Ford, no
entanto, define o STP como uma evolução progressiva, uma vez que foi criado para
atender as demandas do mercado japonês. Antunes e Klippel (2002) apud Antunes
(1998) citam que o Sistema Toyota de Produção foi concebido a partir de três pilares
fundamentais. A figura 3 ilustra estes três passos.

Figura 3 - Aspectos básicos de análise e construção do STP

Fonte: Antunes e Klippel (2002).

Estes três passos são: 1) Normas da concorrência; 2) O mecanismo da função
produção e 3) as perdas no sistema produtivo.
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2.1.1. O Pensamento Enxuto e as Técnicas do Sistema Toyota de Produção

O Pensamento enxuto teve origem, segundo Meirelles (2004), em dois pilares
fundamentais: o foco em eliminar perdas no processo e na escassez dos recursos
no Japão, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Estimulados pelo alto
valor da mão de obra, onde em meados da década de 50 o valor de homem-hora
parado era cinco vezes maior do que o valor da hora-máquina (SHINGO, 1996),
Shingo

e

Ohno

desenvolveram

estudos

referentes

aos

movimentos

trabalhadores dentro das unidades produtivas. Shingo (1996)

dos

classifica as

atividades que compõem um processo, conforme figura 4.

Figura 4 - Atividades que compõem o processo

Fonte: Shingo (1996).

As perdas, são conceituadas como toda e qualquer atividade que gera custo e
não adiciona valor ao produto (ANTUNES; KLIPPEL, 2002 apud ANTUNES, 1998).
Os desperdícios foram detalhados e agrupados em 7 perdas, apresentados na figura
5 e posteriormente detalhadas no quadro 5. Para Ohno (1997) a eliminação destas
perdas é o único modo para a redução dos custos.
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Figura 5 - As 7 perdas de Shingo

Fonte: Shingo (1996).

Quadro 5 - Detalhamento das 7 perdas dos sistemas produtivos
AS 7 PERDAS DOS SISTEMAS PRODUTIVOS

A perda por superprodução acontece quando é produzido mais do que o necessário visando
reduzir os custos de preparação, ou quando são produzidas antes do prazo, gerando um
inventário a ser mantido e administrado o que acarreta em custos financeiros
A movimentação de materiais é um custo que não agrega valor ao produto, portanto, é uma
perda que deve ser combatida, definida por Shingo como sendo a segunda perda, transporte;
As perdas por processamento ocorrem quando existe a execução de atividades
desnecessárias, durante o processamento. Frequentemente são estudados e questionados os
métodos tradicionais, logo, novos e mais efetivos métodos podem ser criadas, reduzindo desta
forma as perdas advindas do processamento;
Os defeitos são resultados da produção não conforme. O desperdício de matéria prima, os
custos de fabricação perdidos e a perda do prazo de entrega são os problemas ocasionados
pela não-qualidade;
As perdas por movimentação dizem respeito às perdas que tem origem nas ineficiências das
operações, reduzindo a produtividade;
Quando geram-se estoques em processo tem-se a perda por espera. Essa categoria de perda
é considerada espera de processo sempre que sua origem seja devido ao desbalanceamento
no processo, seja por ocasião de um buffer

entre processos ou mesmo um estoque de
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segurança;
A estocagem de produtos deve ser encarada como um fenômeno não-lucrativo e gerador de
custos, oriundos de ineficiências tanto do processo quanto das operações.
Fonte: Shingo (1996).

Como forma de combater as perdas, o Sistema Toyota de Produção utiliza
técnicas para apoiar no gerenciamento da organização (ANTUNES, 1998). Algumas
destas ferramentas estão ilustradas pela figura 6.

Figura 6 - Ferramentas do STP

Fonte: Meirelles (2004).

Shingo (1996) faz uma relação entre as etapas que compõem os processos,
as 7 perdas e as técnicas utilizadas no STP. Esta relação é apresentada no quadro
6 e ilustrada na figura 7. Processos são constituídos das etapas de processamento,
inspeção, transporte, espera e estoque de produto. Por sua vez, as operações são
subdivididas em operações e operações principais. A partir disto, Shingo (1996) faz
as seguintes correlações:
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Quadro 6 - Etapas existentes nos processos

Elaborado pela autora, baseado em Shingo (1996).
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Figura 7 - Correlação entre as etapas do processo, as 7 perdas e as técnicas no
STP

Fonte: Elaborado pela autora, baseado em Shingo (1996).

2.1.2. Troca Rápida de Ferramentas

A troca rápida de ferramentas (TRF) teve seu início na primavera de 1950,
quando Shigeo Shingo conduziu um estudo para a melhoria de eficiência em uma
fábrica da Mazda, em Hiroshima. (SHINGO, 2000). Posteriomente em 1957 e em
1969 ele teve mais duas oportunidades para por em prática seus conhecimentos a
cerca da redução de tempo de setup, primeiramente em um estaleiro da Mitsubishi e
posteriormente na fábrica de carrocerias da Toyota. Ao todo, o desenvolvimento dos
conceitos da TRF levaram 19 anos até estarem prontos e foram baseados na teoria
e em anos de experimentação para a redução dos tempos de setup, podendo serem
aplicados atualmente em qualquer fábrica e em qualquer máquina (MEIRELLES,
2004; MICHELS, 2007). Para Antunes e Rodrigues (1993), a troca rápida de
ferramentas é considerada um dos elementos centrais dentro do “Sistema Toyata de
Produção”, uma vez que ajuda diretamente na redução dos custos de preparação
das máquinas. As reduções dos tempos de preparação garantem que as empresas
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trabalhem com lotes menores de produção, o que reflete em um inventário menor
durante e ao final do processo, contribuindo assim para maior flexibilização da
empresa perante as variações de demanda do mercado, aumentando a
customização e a velocidade de entrega (FAGUNDES, 2002; MATTANA; PASA,
2012).
Para Shingo (2000) todas operações de setup podem ser analisados sob um
único ponto de vista, independentemente do produto e da máquina, e compreendem
a mesma sequência de passos. Conforme ilustração na figura 8.

Figura 8 - Passos no processo de Setup

Fonte: Shingo (2000).

O primeiro passo certifica que todos os componentes necessários para a
execução do setup estejam disponíveis e funcionando perfeitamente (SHINGO,
2000). O segundo passo inclui o tempo para a remoção dos componentes e
ferramentas utilizadas no setup anterior e a preparação e fixação dos novos
componentes que servirão para a preparação do próximo lote (SHINGO, 2000). O
terceiro passo é referente ao tempo para as calibrações e ajustes necessários para
a fabricação (SHINGO, 2000). No último passo, os ajustes são realizados após o
processamento da primeira peça, quanto maiores as precisões e ajustes do passo
anterior, menor será o tempo desprendido nesta etapa (SHINGO, 2000).
2.1.3. Estratégias e Técnicas para a Implementação da TRF

Diversos autores, Fogliatto e Fagundes (2003); Monden (1983); Black (1998) e
Shingo (1996) criaram ou adaptaram técnicas para a implementação da TRF nas
organizações (PINTO; SOUTO, 2007). A seguir são apresentadas as metodologias
propostas pelos autores citados.
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A proposta metodológica de implantação da TRF de Shingo (2000), define quatro
estágios conceituais envolvidos na melhoria do tempo de setup, apresentada na
figura 9.

Figura 9 - Estágios conceituais para a melhoria no setup

Fonte: Shingo (2000).

No estágio zero, as atividades de setup interno e externo ainda são
confundidas, permitindo que as atividades externas sejam realizadas internamente,
fazendo com que as máquinas permaneçam paradas por um longo período
(SHINGO, 2000). Entende-se como setup interno (SI) as operações do setup que
obrigatoriamente dependem da máquina parada para serem realizadas (SHINGO,
1996). Durante o planejamento da implementação da TRF, Shingo (2000) sugere
três maneiras para o correto mapeamento das atividades envolvidas no setup,
apresentadas na figura 10.
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Figura 10 -Maneiras para mapear as atividades

Fonte: elaborado pela autora, baseado em Shingo (2000).

O estágio 1 é o passo mais importante para a implementação da TRF, é o
momento onde são distinguidas as atividades do setup interno do setup externo e
neste momento é possível a redução do tempo de setup de 30% a 50% (SHINGO,
2000). No estágio 2 as atividades de setup interno são convertidas em setup externo
(SHINGO, 2000). O estágio 3 pode ser realizado simultaneamente com o estágio 2, é

onde são concentrados os esforços para racionalizar cada elemento da operação de
setup interno e em externo (SHINGO, 2000). A seguir, para melhor entendimento, a
figura 11 ilustra as etapas que compõe a TRF.
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Figura 11 -Estágios para a implementação da TRF, abordagem de Shingo

Fonte: Shingo (2000).

Shingo (1996) define oito principais técnicas TRF a serem utilizadas para a
redução do tempo de setup, ilustrada na figura 12 e apresentada abaixo.
Técnica 1 – Separação das Operações de Setup Internas e Externas: as
operações atuais devem ser detalhadamente analisadas e as atividades que
necessitam de máquina parada (setup interno) e as que podem ser realizadas com a
máquina operando (setup externo) devem ser identificadas. Através desta
separação, o tempo de setup interno pode ser reduzido de 30% a 50%;
Técnica 2 – Converter Setup Interno em Externo: para realizar a conversão das
operações de setup interno em externo deve ser realizada um reexame para
identificar possíveis equívocos na sua caracterização e encontrar maneiras para
transformá-la em uma atividade externa. Apenas com esta técnica realizada
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completamente é que será possível atingir um setup com tempo inferior a dez
minutos;
Técnica 3 – Padronizar a função, não a forma: apesar da padronização da forma
das ferramentas e dispositivos contribuir para a diminuição do tempo de setup, esta
deve ser evitada pois gerará custos desnecessários para adequação de peças que
não necessitam de novas dimensões. No entanto, deve-se optar pela padronização
das funções. Um exemplo é acrescentar um bloco à borda de uma matriz para ajuste
da altura.
Técnica 4 – Utilizar grampos funcionais ou eliminar grampos: comumente
utilizado, os parafusos são reconhecidos pela sua função de fixação na maioria das
aplicações. Porém, quando não dimensionado corretamente, gera um trabalho
desnecessário para a operação. A utilização de fixadores que não demandam de
rosca, por exemplo, garantem a fixação com apenas um toque ou com menos
operações necessários para a fixação das peças. Como fixadores alternativos, citase cunhas, ressaltos, prendedores ou molas;
Técnica 5 – Utilização de dispositivos intermediários: dispositivos intermediários
são elementos auxiliares padronizados, onde enquanto uma peça esta sendo
processada, a próxima pode ser ajustada em um terceiro dispositivo, permitindo
assim que ao terminar o processamento este novo elemento seja automaticamente
montado. Sem necessidade de realização de ajustes durante o setup interno.
Técnica 6 – Adotação de operações paralelas: esta técnica trata da utilização de
dois operários durante a realização do setup. A utilização de duas mãos de obra em
paralelo garante a redução no tempo de setup;
Técnica 7 – Eliminação dos ajustes: a eliminação de tempo com ajustes e testespiloto possibilita a redução no tempo de setup interno de 50% a 70%. Como forma
de eliminação de necessidade de ajustes, pode ser adotado um padrão para
determinar qual a posição correta da peça.
Técnica 8 – Mecanização: a mecanização deve ser empregada apenas após todas
as demais técnicas tenham sido testadas ou implementadas, uma vez que demanda
custos.
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Figura 12 - As oito técnicas para a implementação da TRF

Fonte: Shingo (1996).

Fogliatto e Fagundes (2003), dividem a metodologia de implantação em
quatro estágios: 1) Estratégico; 2) preparatório; 3) Operacional e 4) Comprovação. O
estágio estratégico é composto das seguintes etapas expostas na figura 13.

Figura 13 - Etapas do estágio estratégico

Fonte: elaborado pela autora, baseado em Fogliatto e Fagundes (2003).

Para Fogliatto e Fagundes (2003), a primeira etapa do estágio estratégico
compreende o convencimento da alta gerência, uma vez que esta é considerada o
nível mais alto da organização e é responsável por influenciar nas decisões de
investimentos e em ações de melhorias dos processos. Para que isso seja possível,
é importante que a alta gerência tenha conhecimentos a cerca dos conceitos da TRF
e dos benefícios proporcionados pela técnica (FOGLIATTO; FAGUNDES, 2003). A
segunda etapa trata das definições das metas. Fogliatto e Fagundes (2003) sugerem
três pontos chaves na definição das metas: a) ter um histórico do indicador de
tempos de setup antes do início do projeto; b) definição do percentual de redução
que deseja-se alcançar com o projeto; c) definir um cronograma de implementação
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do projeto, contendo a sequência das atividades que serão desempenhadas com a
estimativa de tempos de cada uma. A terceira etapa é a definição da equipe de
implantação, esta deve ser composta por pessoas que tenham conhecimento dos
processos, capacidade para liderar e autonomia, uma vez que o sucesso do projeto
dependerá da agilidade da equipe para conduzir os assuntos apresentados
(FOGLIATTO; FAGUNDES, 2003). A equipe deve ser composta, preferencialmente,
conforme a figura 14. Após a definição da equipe, esta deverá ser treinada na
metodologia da TRF. Por fim, a última etapa no nível estratégico corresponde a
definição da estratégia da implantação. O primeiro passo nesta etapa é a definição
do coordenador do projeto, ele é responsável pelo planejamento da TRF e por
controlar se as atividades estão sendo desempenhadas conforme o cronograma
(FOGLIATTO; FAGUNDES, 2003).

Figura 14 - Definição das Equipes

Fonte: Fogliatto e Fagundes (2003).

O estágio preparatório consiste em três etapas, conforme figura 15.
Figura 15 - Etapas do estágio preparatório

Fonte: elaborado pela autora, baseado em Fogliatto e Fagundes (2003)
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Para a definição do produto a ser abordado, Fogliatto e Fagundes (2003)
sugerem que seja realizada uma classificação do tipo ABC nos produtos da empresa
e selecionados os produtos de categoria “A” para a aplicação da metodologia. Após
a escolha do produto, o processo a ser abordado deve-se escolher o processo
gargalo, onde os ganhos com a metodologia poderão ser maiores (FOGLIATTO;
FAGUNDES, 2003). Por fim, a definição da operação é efetivamente a escolha da
operação restrição que será melhorada com a implantação da TRF (FOGLIATTO;
FAGUNDES, 2003).
O estágio operacional pode ser dividido em seis etapas, conforme figura 16.
Com o auxílio de um check list as operações do setup deverão ser mapeadas e
cronometradas. Também é sugerido nesta etapa a realização de filmagens para
para posterior estudo (FOGLIATTO; FAGUNDES, 2003). De posse do resultado do
check list e das filmagens, é possível analisar criteriosamente as operações
pertencentes ao setup e assim identificar as atividades inerentes ao setup interno e
das de setup externo (FOGLIATTO; FAGUNDES, 2003).

Figura 16 - Etapas do estágio operacional

Fonte: elaborado pela autora, baseado em Fogliatto e Fagundes (2003).

A terceira etapa é a execução da conversão das operações de setup interno
em externo. Neste momento, deverá ser realizada uma reanálise das atividades para
certificar que não foram classificadas incorretamente atividades de setup externo
dentro do interno ou se existem atividades que não agregam valor ao processo,
neste caso, estas deverão ser eliminadas (FOGLIATTO; FAGUNDES, 2003). A
quarta etapa, sugere que as atividades determinadas no processo de setup sejam
praticadas e os melhores resultados sejam padronizados e divulgados, de tal forma
que sejam implementados nos setups posteriores (FOGLIATTO; FAGUNDES, 2003).
Na quinta etapa, FOGLIATTO e Fagundes (2003) segurem que os ajustes sejam
minimizados ou sanados, uma vez que consomem de 50% a 70% do tempo do
setup interno. A etapa de eliminação de setup nem sempre é possível de ser
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realizada, uma alternativa seria a busca pela automatização do setup, em casos em
que o investimento para tal não seja um impeditivo (FOGLIATTO; FAGUNDES,
2003).
O último estágio sugerido por Fogliatto e Fagundes (2003), estágio de
consolidação, é composto de apenas uma etapa: Consolidação da TRF em todos os
processos da empresa. Durante o projeto de implantação, as ações devem estar
alinhadas com as estratégias da empresa, de tal forma que sejam evitados esforços
em operações que receberão investimentos, troca de tecnologia ou se tornarão
obsoletos (FOGLIATTO; FAGUNDES, 2003). Para Fogliatto e Fagundes (2003) os
resultados dos esforços aplicados podem ser acompanhados e comprovados com
base na comparação dos indicadores antes e após a implementação das técnicas da
TRF.
Monden (1984) divide a sua metodologia em 4 estágios (figura 17) e 6
técnicas de implantação. Os estágios seguem uma obordagem semelhante a de
Shingo (1996), onde: 1) o ponto crucial para o sucesso da TRF está na correta
identificação das atividades internas ao setup e atividades externas ao setup; 2)
Realizar a transferência das ações do setup interno para o externo; 3) As atividades
de ajustes podem consumir de 50% a 70% do tempo do setup interno, desta forma
precisam ser eliminadas, de preferência durante a fase de projeto e na padronização
de ferramentas; 4) eliminação da troca de ferramentas através da padronização das
peças, utilizando para isso a intercambialidade das peças e da produção de vários
produtos ao mesmo tempo.

Figura 17 - Estágios da metodologia de Monden (1984)

Fonte: Monden (1984)

As técnicas propostas por Monden (1984) estão apresentadas na figura 18.
Os aspectos da metodologia de Monden que diferem da proposta de Shingo (1996)
podem ser destacadas em dois tópicos (FAGUNDES, 2002; MEIRELLES, 2004): 1)
o autor sugere que as atividades de conversão de setup interno e externo sejam
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realizadas em paralelo com a padronização da função. Onde deve-se levar em
consideração o custo-benefício da redução do tempo de setup na peça. 2) a
eliminação dos ajustes é considerada a partir da primeira técnica e sendo aplicada
durante os outras cinco.

Figura 18 - Técnicas da metodologia de Monden (1984)

Fonte: elaborado pela autora, baseado em Monden (1984).

Black (1998) criou a sua proposta galgada em sete passos básicos, onde
difere-se do método de Shingo (1996) nas seguintes etapas: 1) determinar o método
existente; 2) Aplicar métodos de análise e treinar as tarefas de setup; 3) Eliminar
ajustes; 4) Abolir o setup. Os sete passos são apresentados na figura 19.

Figura 19 - Passos da metodologia de Black (1998)

Fonte: elaborado pela autora, baseado em Black (1998).

A determinação do método existente consiste na análise do setup, onde
primeiramente deve-se quebrar as operações em atividades menores, a fim de
facilitar a identificação de possíveis desvios (BLACK, 1998). Assim como Shingo
(2000), Black (1998) também sugere o uso da gravação para auxiliar na análise
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posterior. Black (1998) da mesma forma que Monden (1984), insere a padronização
das atividades durante a primeira etapa e treinamento dos envolvimentos neste
período inicial. A segunda etapa, de separação dos elementos converge com a
proposta de Shingo (2000). A terceira etapa, conversão dos elementos internos e
externos, é considerada a fase mais importante e Black (1998), define três pontos
chaves que devem ser avaliados e transformados em externos, estes estão
apresetados pela figura 20:

Figura 20 - Pontos-chaves para avaliação do setup

Fonte: elaborado pela autora, baseado em Black (1998).

Para Black (1998) os elementos internos correspondem de 50% a 70% do
tempo do setup e para ele, a sua eliminação ou dimininuição deve estar baseada na
padronização dos elementos e formas.

A utilização de ferramentas de fixação

suplementar e fixadores automáticos deve ser avaliada para contribuir na diminuição
destes tempos. Na quinta etapa, Black (1998) propõe a participação dos operários
como ponto-chave nos mapeamentos dos tempos de setup para a identificação de
possíveis melhorias. As atividades de setup devem ser mapeadas, testadas,
padronizadas e verificadas com periodicidade a fim de garantir a melhoria contínua e
a padronização dos melhores tempos por todos os envolvidos (BLACK, 1998). A
sexta etapa, eliminação de ajustes, deve ser focada na instrumentalização da
máquina, no uso de leitores digitais, envios simultâneos de dados, posicionadores
com função de auto-procura, etc. Por fim, a sexta etapa desafia as empresas a
eliminar a necessidade de setup. Tal etapa pode ser cumprida com a utilização de
duas técnicas propostas por Black (1998), ilustradas na figura 21:
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Figura 21 - sexta etapa da metodologia de Black (1998)

Fonte: elaborado pela autora, baseado em Black (1998).

A tabela 3 traz um comparativo das metodologias abordadas pelos autores
em relação ao método proposto inicialmente por Shingo (2000).

Tabela 3 - Comparativo entre a metodologia de Shingo e demais autores

Fonte: elaborado pela autora.

2.1.4. Utilização da TRF em Diferentes Indústrias – Casos de Sucesso

Pellegrini et al (2012) aplicaram as técnicas de TRF para a redução no tempo de
setup em uma fábrica produtora de mancais de rolamentos, o processo estudado foi
em um torno CNC. Os resultados foram extremamente positivos e o tempo de
preparação da máquina passou de 1 hora e 25 minutos para 47 minutos. Após o
primeiro ciclo de Kaizen, foram percebidas melhorias que ao serem implementadas,
reduziram o tempo total de setup para 30 minutos. Tais melhorias estavam
relacionadas a ajustes nos turnos de trabalho e maior exploração do dispositivo de
ajuste (PELLEGRINI et al, 2012). Moreira e Pais (2011) utilizaram a TRF para a
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diminuição do tempo de setup em uma empresa produtora de moldes que atendem
a indústria automotiva europeia. Os resultados alcançados relativos ao sucesso da
implementação, resultaram a companhia estudada, uma captura de 362.960,00 €, o
que corresponde a 2% do faturamento em vendas da organização (MOREIRA; PAIS,
2011). Fogliatto e Fagundes (2003), utilizaram as técnicas da TRF em uma indústria
do ramo moveleiro. Os resultados provenientes da implantação da TRF permitiram
uma redução de 78% no tempo de setup, considerando que a indústria realiza em
média 19 setups por mês, esta redução representa o aumento da capacidade
produtiva para mais 8.664 unidades (FOGLIATTO; FAGUNDES, 2003). Kumar e
Aburhakeer (2012) utilizaram a TRF em uma prensa que fabrica peças de alumínio
que são utilizadas posteriormente na montagem de ar-condicionados automotivos.
Após a implantação da TRF o tempo de setup passou de 40 minutos para 12
minutos, esta redução possibilitou o aumento da produção em 5.800 peças
(KUMAR; ABURHAKEER, 2012).
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3.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para a correta realização de uma pesquisa científica, faz-se necessário o uso
de procedimentos, técnicas de coleta e análise de dados relacionados ao tema de
pesquisa (SILVA; MENEZES, 2005). A seguir, na figura 22, apresenta-se o pêndulo
para a estruturação de pesquisas científicas.

Figura 22 - Pêndulo representativo de pesquisas científicas

Fonte: Dresch, Lacerda e Antunes (2015).

As esferas de números 1 e 2 correspondem, respectivamente, as razões para
realizar a pesquisa e os objetivos da pesquisa, ambas já apresentadas no capítulo 1.
Neste capítulo serão abordadas as esferas de números 3 a 6, que são: métodos
científicos, métodos de pesquisa, método de trabalho e técnicas de coleta e análise
de dados. Por fim, a esfera de número 7: resultados confiáveis, é o resultado que
busca-se alcançar com o correto uso dos procedimentos adotados.

3.1.

MÉTODOS CIENTÍFICOS

O método científico é uma concepção ou argumento sobre como o conhecimento
é formado (DRESCH; LACERDA; ANTUNES, 2015). Podem ser classificados em
três tipos principais, que são: indutivo, dedutivo e hipotético-dedutivo. Para esta
pesquisa, foi adotado o método indutivo. Este método é baseado na generalização
das propriedades comuns a certo números de caso que foram observados e as
ocorrências de fatos similares que poderão ter a sua verificação no futuro (CERVO;
BERVIAN; DA SILVA, 2007, p.44).
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3.2.

MÉTODOS DE PESQUISA

O método é o conjunto de etapas que precisam ser seguidas para a realização
da pesquisa (CERVO; BERVIAN; DA SILVA, 2007, p.30). Segundo Dresch, Lacerda
e Antunes (2015) os principais métodos de pesquisa são divididos em: estudo de
caso, pesquisa-ação, survey e modelagem. O método que mais se adequa a
proposta deste estudo é a pesquisa-ação. Este método de pesquisa segundo
Dresch, Lacerda e Antunes (2015) é utilizado quando o pesquisador busca resolver
ou explicar problemas que são encontrados em um sistema real. No contexto deste
trabalho, a questão proposta é a redução no tempo de setup durante a troca de
produtos em uma fábrica de argamassas através da aplicação da metodologia da
Troca Rápida Ferramentas. Primeiramente é apresentado um estudo teórico a cerca
do tema e posteriormente a aplicação da metodologia em um caso real na indústria.
Para a obtenção de sucesso em um pesquisa-ação, é necessária a adoção de
alguns passos, ilustrados na figura 22. O ciclo de planejamento de Coughlan e
Coghlan (2002), contempla o planejamento ( contexto e problema), coleta de dados,
revisão dos dados, análise dos dados, planejamento de ações, implementação e
avaliação.

Figura 23 - Passos adotados na pesquisa-ação

Fonte: Coughlan e Coghlan (2002).
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Segundo Turrioni e Mello ( 2012), este tipo de método de pesquisa recebe este
nome pois a “pesquisa” refere-se à produção de conhecimento, enquanto que a
“ação” refere-se a alteração intencional da realidade. Portanto, “a pesquisa-ação é a
produção de conhecimento que guia a prática, com a modificação de uma dada
realidade ocorrendo como parte do processo de pesquisa” (TURRIONI; MELLO pag
150, 2012).

3.3.

MÉTODO DE TRABALHO

O método de trabalho determina a sequência de passos lógicos que o
pesquisador utilizará para alcançar os objetivos da pesquisa (DRESCH; LACERDA;
ANTUNES, 2015). A sequência dos passos adotados nesta pesquisa está
apresentada abaixo na figura 24.

Figura 24 - Passos lógicos para a condução da pesquisa

Fonte: elaborado pela autora.
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O planejamento da pesquisa-ação compreende três etapas: definição do
contexto e propósito da pesquisa, definição da estrutura conceitual-teórica e a
seleção da unidade de análise e das técnicas de coletas de dados (TURRIONE;
MELLO, 2012). A primeira etapa “definição do contexto e propósito da pesquisa”,
segundo Coughlan e Coghlan (2002) é dirigida pela racionalidade para a ação e a
racionalidade para a pesquisa. A primeira busca as respostas para o entendimento
do porquê o projeto é necessário e desejável, enquanto que a racionalização para a
pesquisa questiona o porquê de essa ação ser digna de ser estudada (COUGHLAN;
COGHLAN, 2002). Neste contexto, o incentivo para este estudo surgiu da
necessidade do aumento na produtividade em um setor onde a pesquisadora
trabalha. Para tal, a aplicação da TRF demonstrou-se eficaz para o atingimento do
objetivo proposto inicialmente. Para dar continuidade e fornecer o embasamento
teórico deste trabalho, foi realizado a revisão sistemática da literatura com a
utilização de macrobases internacionais e nacionais, seguindo o método proposto
por Morandi e Camargo (2015). Nesta consulta estruturada foram encontradas 14
publicações significativas para este projeto de estudo. A fim de garantir a robustez
do trabalho, a partir das publicações identificadas na RSL foi verificada a
necessidade de expandir as buscas para as publicações referentes ao Sistema
Toyota de Produção. Desta forma, foram inseridos mais livros à bibliografia sugerida
inicialmente. Durante a realização da revisão sistemática da literatura, percebeu-se
uma lacuna quanto a aplicação das técnicas de Troca Rápida de Ferramentas em
organizações de cunho não-metalmecânico. A última etapa do planejamento da
pesquisa-ação é a seleção da unidade de análise e das técnicas de coletas de
dados. Para Yin (2005) os resultados encontrados na revisão sistemática da
literatura, devem servir de base para a seleção da unidade de análise. Woodside e
Wilson (2003) sugerem o uso da triangulação como uma técnica aliada para a
validação do constructo da pesquisa. A figura 25 ilustra a triangulação utilizada nesta
pesquisa.
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Figura 25 - Triângulação da pesquisa

Fonte: Elaborado pela autora, baseado em Woodside e Wilson (2003).

Para este presente estudo, foram utilizadas as técnicas de observação aos
envolvidos durante as operações de setup. Na fase de planejamento e definição das
metas, os participantes da equipe foram questionados sobre os principais impactos
do tempo de setup na produção, bem como para obter o entendimento, por parte da
pesquisadora, quanto ao processo de troca de produtos da fábrica. Foram
analisados padrões operacionais, onde são definidos os procedimentos para a troca
de produto. Foram analisados os relatórios diários da produção a fim de acompanhar
os indicadores do projeto, bem como constituir a base histórica para o mesmo.

3.4.

Para

TÉCNICAS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS

Coughlan e Coghlan (2002) os dados são divididos em primários e

secundários. Os dados primários são obtidos a partir da observação, discussão e
entrevistas, já os dados secundários são coletados através da estatística
operacional e relatórios. (COUGHLAN; COGHLAN, 2002). Para esta pesquisa os
dados foram coletados tanto de maneria secundária quanto primária. Os dados
primários foram coletados a partir da observação direta durante as operações de
setup, com o auxílio de um check list formulado com base no procedimento
operacional, onde os tempos entre as operações pertencentes a troca de produto
foram cronometradas. Também foi utilizada como técnica de coleta de dados os
questionamentos aos envolvidos no processo quanto ao processo realizado. Por fim,
os dados secundários mapeados com a utilização de relatórios preenchidos pelos
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operadores e pelos relatórios do PCP a fim de controlar os efeitos das ações que
estavam sendo implementadas bem como constituir a base histórica do projeto.
As etapas de implementação das ações e os resultados das ações implementadas
serão melhor abordadas nos capítulos seguintes, 4 e 5.
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4.

DESENVOLVIMENTO

Este capítulo descreve a aplicação prática do método proposto no capítulo 3,
para a implantação da metodologia de Troca Rápida de Ferramentas, realizada na
empresa Votorantim Cimentos SA. A Votorantim Cimentos é uma empresa
pertencente ao Grupo Votorantim, atuando no Brasil desde 1918. A planta onde o
estudo foi aplicado situa-se na cidade de Esteio – RS, onde opera com 3 moagens
de cimento e uma planta de argamassas, onde foi aplicada a TRF.

4.1.

CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA

A fábrica de argamassas de Votorantim Cimentos – Esteio tem capacidade de
produção para 18 tipos de argamassa. Atualmente produz, em média, 12 tipos de
argamassas, entre básicas e colantes. Os produtos são ensacados em dois
tamanhos de sacarias: 20 kg e 25 kg.

A operação é realizada em três turnos,

operando de segunda a sábado. No gráfico 2 esta apresentada a proporção mensal
de produção entre os tipos de argamassas.

Gráfico 2 - Produção mensal das argamassas (%)

Fonte: elaborado pela autora.
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Semanalmente é enviado pela inteligência de mercado a previsão de vendas
para a semana seguinte, apresentado na tabela 4.

Tabela 4 - Cronograma de vendas semanal
Produto

Soma de Seg Soma de Ter Soma de Qua Soma de Qui Soma de Sex Soma de Sáb

Total

Colante 2

57

53

41

52

49

1

252

Colante 1

154

168

151

175

178

5

831

Básica 2

18

22

20

25

16

0

101

Básica 1

36

37

40

52

42

1

208

Colante 3

29

31

25

36

21

0

141

Básica 6

92

89

90

76

72

0

419

Básica 4

28

16

12

30

20

0

106

Básica 9

26

23

24

22

20

0

115

Básica 10

1

4

0

2

0

0

7

Básica 11

50

32

28

32

32

0

175

Básica 5

30

18

19

15

18

0

99

Básica 3

36

21

20

19

22

0

118

556

512

470

535

490

7

2.570

Fonte: elaborado pela autora.

Com base nesta previsão é realizada a programação da produção diária,
tabela 5. Para a montagem do cronograma de produção diária é necessário
considerar cinco pontos: a) avaliar a quantidade de material em estoque b) realizar o
mínimo de setups c) dar prioridade a troca de produtos que precisam de setup
simples; d) capacidade de estocagem de cada tipo de argamassa; e) previsão de
matéria prima e insumos.

Tabela 5 - Cronograma de produção semanal
Produto
Colante 1

Soma de Seg Soma de Ter Soma de Qua Soma de Qui Soma de Sex Soma de Sáb
150

500

50

Colante 2

150

Básica 1

150

Colante 3

100

700
200

350
150
100

Básica 2
Básica 3

Total

60

60

180

180

Básica 4

11

11

Básica 5

80

80

Básica 6

350

350

Básica 7

0

Básica 8

0

Básica 9

73

73

Básica 10
Básica 11

0
120
450

120
500

450

284

490

Fonte: elaborado pela autora.

0

2.174
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O processo de produção de argamassas consiste basicamente em seis
etapas, ilustradas na figura 26. O recebimento das matérias primas é realizado de
três maneiras:
a) o cimento é produzido pela própria empresa, desta forma ele é armazenado
em um silo, via calhas fluitizadas;
b) as areias são recebidas via modal rodoviário e são depositadas em moegas
(equipamentos destinados a dosagem do material), o material então é
transportado por uma rosca transportadora até o elevador e posteriormente
em silos;
c) os aditivos são recebidos de forma ensacada e são depositados
manualmente nas moegas correspondentes.

Figura 26 - etapas na produção de argamassas

Fonte: elaborado pela autora.

A dosagem das matérias primas segue uma formulação pré-estabelecida para
cada tipo de produto. Após as dosagens, estes produtos são enviados ao misturador
onde são homogeneizados para a obtenção do produto final. O tempo de mistura
varia de acordo com o produto que esta sendo produzido. Após a mistura, o produto
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é transportado pneumaticamente para a fase de ensacagem. A ensacadeira ( figura
27) é a máquina responsável pela ensacagem do produto nas sacarias.

Figura 27 - ensacadeira

Fonte: Haver (2015).

A alimentação das sacarias pode ser realizada de forma manual ou
automática. Neste caso, a ensacagem é realizada de forma manual. Após a
Ensacagem, os produtos são paletizados e enviados ao estoque. A figura 28, ilustra
o processo de produção em uma fábrica de argamassas.

Figura 28 - Fábrica de argamassas

Fonte: Paulo (2006).
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O processo para a troca de produtos envolve ajustes em todas as 6 etapas do
processo de fabricação. O processo de setup consiste basicamente em realizar a
limpeza com areia ou com uma batelada do novo produto a partir da etapa de
dosagem, passando pelo misturador e ensacagem. Após, é iniciado o processo de
condicionamento do sistema para o novo produto, solicitando e dosando as novas
matérias primas, além de realizar os ajustes necessários na paletizadora, como por
exemplo a alteração da altura de camadas das sacarias e do datador de lote e
quantidade de água.

4.2.

IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA TRF

Dentre as metodologias apresentadas para a implantação da TRF, optou-se
por desenvolver a aplicação da TRF utilizando o modelo proposto por Fogliatto e
Fagundes (2003). As etapas utilizadas neste estudo, estão ilustradas no quadro 7.
O modelo proposto por Fogliatto e Fagundes (2003) foi escolhido pois apresenta
uma profundidade maior no planejamento da TRF, facilitando assim a compreensão
quanto aos aspectos que devem ser considerados no momento da implantação da
técnica.
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Quadro 7 - Metodologia de implantação da TRF

Estratégico

Preparatório

Flogiatto e Fagundes (2003)
Convencimento da alta gerência
Definir as metas
Escolher a Equipe de Implantação
Treinar a Equipe de implantação
Definir a estratégia de Implantação
Definir o Produto a ser abordado
Definir o Processo a ser abordado
Definir a Operação a ser abordada

Operacional

Análisar da operação abordada
Identificar as operações internas e externas do Setup
Converter as operações do setup interno em externo
Praticar a operação de setup e padronizá-la
Eliminar os ajustes

Comprovação

Consolidar aa TRF em todos os processos da empresa

Fonte: elaborado pela autora, baseado em Fogliatto e Fagundes (2003).

A metodologia é composta por 4 estágios, subdivididos em 15 etapas. O estágio
estratégico desdobra o convencimento da alta gerência, a definição das metas,
escolha e treinamento das equipes. O segundo estágio, preparatório, aborda a
escolha do produto, processo e operação que será abordada. O estágio 3, é a
aplicação das técnicas da TRF, muito próxima, nesta etapa, da metodologia
proposta por Shingo (2000). A etapa de comprovação aborda a consolidação da
TRF à todos os processos da empresa.
4.2.1. Estágio 1 – Estratégico

As ações que compreendem o estágio estratégico são voltadas para a criação de
um ambiente favorável para a implantação da TRF na organização. Sendo dividido
em quatro etapas, abordadas a seguir.
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4.2.1.1.

Convencimento da Alta Gerência

A implementação da metodologia TRF foi facilmente aceita pela gerência da
fábrica, uma vez que estávamos sendo fortemente desafiados a melhorar a nossa
produtividade. Em 2014, quando o trabalho teve seu início, as paradas decorrentes
de setup ocupavam a terceira e quarta posição, com relação a tempo de máquina
parada, conforme pode ser observado no gráfico 3. A realização de setup simples ou
completo depende do tipo de produto que será produzido. A unidade produz
atualmente, argamassas colantes e básicas. Quando a troca de produto ocorre entre
argamassas de mesma natureza, por exemplo de colantes para colantes, é realizado
o setup simples. Quando há a troca de natureza entre argamassas, exemplo
colantes para básicas, é necessário a realização do setup completo. Juntos, os
tempos de setup simples e completo somavam o total de mais de 203 horas,
fazendo com que ocupassem a segunda posição em tempo de fábrica parada. Cabe
salientar que no ano de 2014, foram realizados ao todo 425 setups, em média 35 por
mês.

Gráfico 3 - Causa das principais paradas em 2014

Fonte: elaborado pela autora.

4.2.1.2.

Definição das Metas

A unidade realizava o acompanhamento do indicador de OEE, para a
estratificação das causas que impactam no indicador, os operadores preenchem
diarimente um boletim, onde são apontadas todas as paradas da máquina bem
como a sua origem. Porém, não havia o acompanhamento do indicador Setup. Este
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era apenas analisado como uma causa do não atendimento do OEE e das metas de
produção. Com o início do projeto, os tempos de cada setup foram analisados e
estão apresentados nos gráficos 4 e 5. Os gráficos 4 e 5 ilustram os tempos
encontrados nos setups realizados ao longo do ano de 2014, dispostos do maior
tempo para o menor tempo praticado.

Gráfico 4 - Tempo médio de Setup Simples (2014)

Fonte: elaborado pela autora.

Gráfico 5 - Tempo médio de Setup Completo (2014)
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Fonte: elaborado pela autora.

O levantamento dos tempos de setup ao longo do ano de 2014, revelaram uma
despadronização nos tempos de setup. Nota-se, no setup simples, que os tempos
de setup variam de 4 minutos até 2 horas e 20 minutos. A média de tempo do setup
simples foi de 24 minutos. Na análise de troca de produtos que utilizaram o setup
completo a variação de tempos foi de 32 minutos a 1 hora e 50 minutos, obtendo
uma média anual de 51 minutos para a realização da troca de produto. A partir da
análise das informações, foi determinada uma meta de redução de 30% no tempo
médio de ambos os setups.

4.2.1.3.

Escolha da equipe de implantação

A equipe do projeto foi escolhida de acordo com a metodologia sugerida, logo,
envolvendo responsáveis pela área, com conhecimentos, habilidades e autonomia
para a execução das ações. Desta forma, o time inicial foi composto por três
integrantes, ilustrados na figura 29:

Figura 29 - Equipe de implantação

Fonte: elaborado pela autora.

Com o time inicial formado, o mapeamento do processo de setup começou a
ser realizado com a colaboração de um consultor externo. Através de conversas e
visitas à produção, foi elaborada uma estrutura sistêmica (figura 30, com as variáveis
que compõem todo o processo e identificando onde a TRF poderia ser aplicada. A
partir da estrutura sistêmica concluída, o treinamento sobre a metodologia foi
passado à toda a equipe.

56
Figura 30 - estrutura sistêmica do processo

Fonte: documento da empresa

Andrade et al. (2006) definem a linguagem sistêmica como um instrumento
através do qual se pode colocar em prática as ideias sistêmicas. Para Senge (2011),
a linguagem forma a percepção e nós enxergamos o que estamos preparados para
ver. Sendo assim, se o objetivo é visualizar os inter-relacionamentos de um sistema
como um todo, necessita-se de uma linguagem adequada para isto, uma linguagem
feita em círculos que possibilite uma alternativa a nossa forma habitual de ver o
mundo. (SENGE, 2011).
A leitura da estrutura sistêmica é realizada através de relações diretas,
identificadas com setas contínuas, e inversas, identificadas com setas descontínuas.
Estas setas representam como uma variável afeta a outra, expressando por
consequência, a dinâmica do sistema. As setas contínuas indicam que as variáveis
devem ser interpretadas sempre com a mesma intensidade (maior-maior, ou menormenor). Por exemplo, na estrutura apresentada: quanto maior a eficiência do
equipamento, maior será a capacidade produtiva. Quanto maior a capacidade
produtiva, maior será a produção da Votorantim. As setas descontínuas indicam que
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a leitura deve ser realizada de forma inversa (maior-menor ou menor-maior). Por
exemplo: Quanto maior o tempo de setup, menor será a disponibilidade do
equipamento.

4.2.1.4.

Treinamento da equipe

O treinamento foi realizado por um consultor externo, com os integrantes da
equipe e com todos os funcionários da fábrica de argamassas. Foi definido o
treinamento à todos os funcionários para garantir o maior envolvimento de todos
durante o processo de implantação e para manter os resultados ao longo do tempo.
O material do treinamento teve como foco, primeiramente, a abordagem da
metodologia TRF na fábrica, para isso utilizou-se a estrutura sistêmica apresentada
anteriormente. A estrutura sistêmica permitiu um melhor entendimento, por parte dos
empregados, sobre a importância da diminuição do tempo de setup, para contribuir
para o aumento da produtividade da fábrica, aumento do mix de produto, diminuição
de tempo de máquina parada. Além de proporcionar uma visão abrangente sobre
todos os aspectos que afetam o sistema, seja a importância da realização das
manutenções, apoio da logística para a realização das transferências entre fábrica e
CD, a fim de evitar as paradas por estoque cheio e o vencimento de produtos, etc.
No segundo momento, foi realizada uma imersão nas quatro etapas de setup,
confome definida por Shingo (1996).

4.2.2. Estágio 2 – Preparatório
No estágio 2 – preparatório, sugerido por Fogliatto e Fagundes (2003) deve-se
definir o produto, o processo e a operação onde serão aplicadas a TRF. Para o
presente estudo, foi definida a implantação da metodologia na troca de todos os
produtos produzidos pela fábrica de argamassas. Pela necessidade de produção de
pequenos lotes, em função da demanda de mercado e pela capacidade de
estocagem, a unidade precisa realizar vários setups ao longo do dia.
A fábrica tem um procedimento onde é definido qual o tipo de setup deve ser
empregado (completo ou simples), de acordo com o produto que esta sendo
produzido e o próximo. Este procedimento visa garantir a qualidade dos produtos,
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uma vez que este é extremamente sensível a variações e contaminações. Neste
procedimento também é definido o passo a passo para os setups.
O setup simples é empregado quando a troca de produtos ocorre para outro
produto de mesma natureza, por exemplo, a troca de uma argamassa colante para
outra colante ou a troca de uma argamassa básica para outra argamassa básica. O
setup completo deve ser realizado sempre que houver a troca de produtos de
natureza distintas, como por exemplo a produção de básicas para colantes.
Obedecendo esta diretriz, a troca de produtos obedece uma matriz de/para para a
garantia da qualidade dos produtos produzidos. O ciclo de setups pode ser
apresentada conforme ilustração, na figura 31.

Figura 31 - Matriz de/para para a troca de produtos

Fonte: documento da empresa.

4.2.3. Estágio 3 – Operacional

O estágio operacional sugerido por Fogliatto e Fagundes (2003) é composto
propriamente das quatro etapas definidas por Shingo (1996), onde compete ao
pesquisador ou no caso, a equipe de implementação, o mapeamento das operações
de setup, identificação das atividades internas e externas, separação destas
atividades e otimização do setup.
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4.2.3.1.

Análise da Operação

As operações que compõe o setup e que são obrigatórias para a manutenção da
qualidade dos produtos, são determinadas em procedimento interno. Desta forma, o
check list para acompanhamento das operações de setup foi elaborado a partir das
diretrizes do procedimento e com base nas atividades de operação. As operações
mapeadas no setup estão apresentadas no quadro 8.

Quadro 8 - Operações realizadas no setup
Setup Completo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

Coletar ferramentas
Preencher APR
Realizar a limpeza completa
Posicionar o conatiner na caixa de descarte
Disponibilizar novas embalagens na ensacadeira
Pesar e descarregar na máquina areia fina para realização de
limpeza
Produzir uma batelada do novo produto
Ensacar todo o material desta batelada até a ensacadeira indicar
nível mínimo
Com um martelo de borracha, bater no casco da tubulação dos
filtros de manga a fim de soltar os materiais aprisionados
Esvaziar a máquina com o processo de descarga rápida es caso
necessário, bico a bico manulamente até a máquina estar 100%
vazia
Acionar a rosca de limpeza e com a mesma ligada bater com um
martelo de borracha na caixa inferior do elevador até que todo
o material seja descarregado na caixa dumpster
Liberar a areia trancada no silo de descarga do misturador e
esvaziar novamente a máquina
Limpar com ar comprimido a ponto de todos os bicos da
máquina
Retirar uma amostra de um bico
Ajustar os alinhadores e a paletizadora
Checar as configurações da datadora
Acionar os movimentos de selas automaticamente

Setup Interno
1
2
3
4
5

Coletar ferramentas
Preencher APR
Realizar a limpeza simplificada
Ensacar todo o material até a ensacadeira indicar nível mínimo
Produzir 3 bateladas do novo produto e abastecer a ensacadeira

6 Disponibilizar nova embalagem na ensacadeira
7 Checar as configurações da datadora
8 Realizar processo de descarga rápida
9 Promover a descarga do bico por cerca de 20 segundos
10 Retirar uma amostra de um bico

11 Acionar os movimentos de selas automaticamente

Fonte: elaborado pela autora.

Com os formulários elaborados foi possível realizar o acompanhamento das
atividades envolvendo a troca de produtos. O check list era composto com a
listagem das atividades, campos para as informações de horários de início e fim de
cada atividade, definição do tipo de atividade (interna ou externa) e quem era o
responsável por realizar a função. Foram acompanhados e cronometrados os
tempos de 3 setups simples e 3 setups completos. As figuras 32 e 33 apresentam os
tempos médios que resultaram da análise realizada.
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Figura 32 - Tempo médio de setup simples
TEMPO DE SET-UP SIMPLES
Passo

Tempos registrados
Inicio
Fim

Descrição da Atividade

Tempo total

Tipo de atividade
Interna
Externa

Quem faz?

1

Coletar Ferramentas

12:00

12:03

0:03

x

Operador de produção

2

Fazer APR

12:03

12:08

0:05

x

Operador de produção

Limpeza Simplificada
3

Ensacar todo o material até que a ensacadeira indique nível mínimo

12:08

12:13

0:05

x

Operador de produção

4

Produzir 3 bateladas do novo produto e abastecer a ensacadeira

12:13

12:23

0:10

x

Operador de produção

5

Disponibilizar nova embalagem na ensacadeira

12:33

12:38

0:05

x

Operador de produção

6

Checar configurações da datadora

12:43

12:44

0:01

x

12:23

12:28

0:05

x

7
8
9
10

Realizar o processo de descarga rápida por 5 voltas da ensacadeira e
recircular para o elevador e silo
Colocar um saco sem fundo no bico e promover a descarga do bico por cerca
de 20 segundos, para o fosso de coleta de material da ensacadeira
Retirar uma amostra em um bico, no primeiro enchimento, e encaminhar
para o laboratório para liberação de qualidade
Acionar movimentação de selas automaticamente

Operador de produção
Operador de produção
Operador de produção

12:38

12:43

0:05

x

12:44

12:46

0:02

x

Analista de Laboratório

0:41

0:13

Operador de produção
0:28

Fonte: elaborado pela autora

Figura 33 - Tempo médio de setup completo
TEMPO DE SET-UP COMPLETO
Passo

Tempos registrados
Inicio
Fim

Descrição da Atividade

1

Coletar Ferramentas

2

Fazer APR

12:00

Tempo total

12:03

Tipo de atividade
Interna
Externa

0:03

x

Quem faz?
Operador de produção
Operador de produção

Limpeza Completa
3
4

5

6
7
8

9

10

11
12
13

14

Posicionar um container na caixa de descarte
Disponibilizar nova embalagem na ensacadeira
Pesar e descarregar na máquina no mínimo uma quantidade de areia fina
equivalente a 1/4 da carga nominal do misturador (por exemplo: Fábrica
Pecém - misturador de 3.000kg - carga de areia equivalente a 750kg).
Esta areia deverá passar pelo misturador em funcionamento por no mínimo
30 s de mistura, para limpeza do equipamento. Deixar a areia trancada no silo
de descarga do misturador.
Produzir uma batelada com a receita do novo produto
Ensacar todo o material até que a ensacadeira indique nível mínimo
Com um martelo de borracha bater no casco da tubulação dos filtros de
manga, para soltar materiais aprisionados
Esvaziar a máquina com o processo de descarga rápida e, caso necessário,
bico a bico manualmente até esteja completamente vazia. Todo o material
da descarga rápida deverá ser direcionado para uma caixa Dumpster ou
dispositivo similar para posterior descarte ou reciclagem
Acionar rosca de limpeza, e com a mesma ligada bater martelo de borracha
na caixa inferior do elevador (moega) até que todo o material seja
descarregado na caixa dumpster.
Liberar a areia trancada no silo de descarga do misturador, e Esvaziar
novamente a máquina e descarregar todo o material na caixa dumpster ou
dispositivo similar.
Limpar com ar comprimido a ponta de todos os bicos da máquina, para retirar
o material que fica depositado na saída destes
Retirar uma amostra em um bico, identificar e encaminhar ao laboratório,
conforme procedimento de amostragem, para realização do processo de
liberação
Ajustar os alinhadores e a paletizadora enquanto se aguarda o resultado das
análises de liberação, e realizar o abastecimento da ensacadeira com as
embalagens a serem utilizadas.

15

Checar configurações da datadora

16

Acionar movimentação de selas automaticamente

12:03
12:23

12:23
12:28

0:20
0:05

x
x

Operador de produção
Operador de produção

12:28

12:33

0:05

x

Operador de produção

12:33
12:38

12:38
12:43

0:05
0:05

x
x

Operador de produção
Operador de produção

12:43

12:45

0:02

x

Operador de produção

12:45

12:55

0:10

x

Operador de produção

Operador de produção

12:55

13:05

0:10

x

Operador de produção

13:05

13:10

0:05

x

Operador de produção
Analista de Laboratório

13:10

13:15

0:05

Operador de produção

x

Operador de produção
Operador de produção
1:15

Fonte: elaborado pela autora

0:37

0:38
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4.2.3.2.

Convertendo Setup Interno em Externo

Com base nos levantamentos realizados pelos check lists, foi possível a
identificação de ganhos tanto no setup completo quanto no simples. No setup
completo, percebe-se que o tempo de operações internas e externas são muito
próximas. Foi possível identificar cinco operações que estavam sendo realizadas no
setup interno e que poderiam ser realizadas externamente, estas são: coletar as
ferramentas, posicionar o container, disponibilização de novas sacarias, pesar e
descarregar a areia na máquina e produzir uma batelada do novo produto. O tempo
total de redução destas cinco atividades foi de 38 minutos. Para o setup simples o
ganho de redução de tempo foi ainda maior. As atividades identificadas como
externa, somaram um total de 28 minutos, mais que o dobro das atividades internas
do setup. Durante o processo de mapeamento e acompanhamento das operações,
ficou claro a necessidade de uma maior disponibilidade de uma empilhadeira para a
realização das atividades externas ao setup, como por exemplo para a colocação
do container.

4.2.3.3.

Padronização e Prática das Operações

As principais atividades que foram identificadas como externas durante o período
de mapeamento, foram padronizadas para serem realizadas sempre no setup
externo. Estas foram:

a) Manter sempre um container vazio na caixa de descarte;
b) Disponibilizar nova embalagem na ensacadeira;
c) Deixar a areia trancada no silo de descarga do misturador;
d) Produzir uma batelada com a receita do novo produto;
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5.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os tempos da tabela 6, referentes ao ano de 2015, são uma média dos
meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Com a implementação dos passos
sugeridos na metodologia de Fogliatto e Fagundes (2003), foi possível a redução do
tempo de setup, no primeiro momento, em 41% para ambos os setups.

Tabela 6 - Tempos de Setup antes e após a TRF
Setup Simples
Setup Completo

2014
00:24
00:51

2015
00:14
00:30

Fonte: Elaborado pela autora.

No mês de março, houve uma alteração nos tamanhos de sacarias, o que
tornou a elevar o tempo de preparação do setup completo. As novas sacarias são
dos pesos 20kg e 25kg e o ajuste do equipamento era feito de forma manual,
através de grampos. Para que os tempos de setup retornassem ao tempo médio
estabelecido com a TRF, a empresa fabricante da máquina realizou um ajuste na
máquina a fim de tornar automático o ajuste do equipamento. Após tornar o
processo automático, os tempos de setup retornaram aos patamares anteriores
Após um terceiro ciclo de análise do indicador, verificou-se uma nova oportunidade
para a redução dos tempos de setup. A limpeza da máquina, que até então era
realizada com areia, passou a ser realizada com o novo produto que seria
produzido. Tal mudança no procedimento, possibilitou a diminuição do tempo de
setup completo para 22 minutos. O gráfico 6 ilustra o desempenho do indicador após
a implementação da TRF até o mês de setembro.
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Gráfico 6 - Desempenho do Setup

Fonte: elaborado pela autora.

A implementação da TRF na unidade possibilitou a diminuição dos tempos
médios de setup completo em 51% e para o setup simples, uma diminuição de 54%,
conforme apresentado no gráfico 7.

Gráfico 7 - Comparação dos tempos de setup 2014-2015

Fonte: elaborado pela autora.

5.1.

COMPARAÇÃO COM A LITERATURA

Os resultados obtidos com a implementação da TRF na empresa estudada,
apesar de terem sido significativos para o processo e terem contribuído para um
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aumento considerável na disponibilidade dos equipamentos e no aumento da
produção da planta, não alcançaram os índices propostos por Shingo (1996, 2000).
A proposta de Shingo (1996, 2000) enquadra a TRF para tempos inferiores a 10
minutos. Os três estudos de casos encontrados e utilizados neste estudo (Meirelles;
2004, Fagundes; 2002 e Fogliatto e Fagundes; 2003) , que utilizaram a mesma
metodologia deste trabalho obtiveram resultados semelhantes aos de Shingo.
O trabalho desenvolvido por Pellegrini, Shetty e Manzione (2012), em
Connecticut, EUA, alcançou a redução de tempo de configuração da máquina de 1
hora e 25 minutos, para 47 minutos. Os autores apontam como pontos cruciais para
o sucesso na implantação da TRF o comprometimento da alta gerência no que diz
respeito à proporcionar um ambiente propício para a disseminação das melhores
práticas, além de apoiar no desenvolvimento dos funcionários, através de
treinamentos. Tal ponto, é evidenciado como de suma importância para a garantia
do sucesso da técnica, na metolodologia de Fogliatto e Fagundes (2003), onde o
envolvimento da alta gerência e o treinamento dos colaboradores são sugeridas logo
nas primeiras etapas da metodologia. Este trabalho utilizou do envolvimento da alta
gerência e o treinamento dos colaboradores como sendo uma etapa chave para o
atingimento da meta proposta. A equalização dos conhecimentos entre toda equipe,
mostrou-se um diferencial e um acelerador para o alcance dos resultados.
Para Moureira e Pais (2011), a pesquisa foi desenvolvida em uma empresa do
ramo metalomecânico, em Portugal e a redução no tempo de setup foi de até 46%.
Tal redução proporcionou um ganho de quase 400 mil euros para a empresa. Para
os autores, as etapas de separação de setup interno e externo e posteriormente a
conversão dos setups internos em externos são cruciais para a melhoria dos tempos
de setup e consequentemente na produtividade das máquinas. Esta etapa da
técnica já havia sido identificada como a mais importante na implantação da TRF por
Shingo (2000). Neste trabalho, as etapas de separação e conversão foram as
responsáveis por impulsionar os principais ganhos na redução no tempo de troca de
produto. Durante o acompanhamento do setup, foram identificadas atividades que
poderiam se tornar externas que correspondiam a 68% do tempo de total de setup
simples e de 50% do tempo de setup completo.
Ressalta-se resultados pontuais de tempos de setup com resultados abaixo de
10 minutos, para setup simples. Porém, tais resultados ainda não estão estáveis e
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precisam ser observados e testados a fim de garantir um tempo padrão para a
realização da troca de produtos na empresa.
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6.

CONCLUSÕES

Este capítulo apresenta as considerações finais deste trabalho, evidenciando
o cumprimento dos objetivos propostos. Como objetivo geral, esta pesquisa buscou
identificar e formalizar as etapas e atividades necessárias para a implantação da
TRF. Para garantir o cumprimento deste objetivo, dois objetivos específicos foram
propostos: a consolidação de uma metodologia de implantação e a partir da escolha
de uma metodologia, testar este procedimento em um caso real.
O primeiro objetivo específico foi atendido através da revisão sistemática da
literatura, onde foram encontrados autores que propuseram metodologias de
implantação a partir do método proposto inicialmente por Shingo (1996, 2000). Após
a revisão sistemática da literatura e da identificação dos principais autores sobre o
tema, foi possível a identificação e a definição de uma metodologia a ser aplicada
neste trabalho. A metodologia escolhida, foi proposta por Fogliatto e Fagundes
(2003). Tal metodologia é composta por quatro estágios e 15 etapas, focando
fortemente na fase de planejamento da implantação de TRF.
A aplicação da TRF na Votorantim Cimentos, possibilitou a diminuição do
tempo de troca de produtos em 51% para o setup simples e 54% para o setup
completo. As vantagens obtidas no processo são similares as descritas na literatura.
Cabe citar, principalmente, as vantagens de aumento do mix de produção ao
trabalhar com um tempo de setup reduzido e o aumento de produtividades das
máquinas. No ano de 2015, até o mês de setembro, foram realizados 406 setups,
totalizando 111 horas de máquina parada, em contrapartida, em 2014 foram
realizados 425 setups, com um tempo total de 204 horas de máquina parada. A
implantação da TRF na empresa em questão, foi muito importante para garantir um
melhor posicionamento de mercado frente a um período de crise. Com a diminuição
da demanda por produtos, a empresa precisava estar preparada para atender ao
cliente com lotes menores de produção sem impactar no volume produzido na
fábrica.
Apesar dos resultados positivos obtidos nesta pesquisa, os resultados não
podem ser generalizados, uma vez que foram aplicados a apenas uma unidade do
grupo. Ressalta-se também, a necessidade de aprofundar o estudo a fim de
padronizar as operações de tal forma, que os resultados sejam mais uniformes ao
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longo do tempo, uma vez que ainda são encontrados tempos de setup acima da
meta estabelecida pela empresa.
Para trabalhos futuros, é sugerida a utilização de outros métodos, propostos
por outros autores, para validar a eficácia de das metodologias. Também, é sugerida
a aplicação da TRF em empresas de ramo não metal-mecânico, para contribuir na
disseminação das melhores práticas propostas pela técnica e evidenciar a sua
aplicação em qualquer indústria.
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ANEXO A - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE COM DIVULGAÇÃO DO NOME
DA EMPRESA

