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RESUMO 

O mercado tem exercido uma forte pressão junto às empresas de manufatura, por 

menores lead times. Buscando atender esta exigência, as empresas estão adotando 

as mais variadas técnicas da manufatura enxuta, as quais propõem a eliminação dos 

desperdícios e a consequente redução dos lead times. Em um sistema produtivo 

existem diversas perdas, tais como: elevados estoque de produtos acabados, 

tempos de preparação das máquinas, defeitos, transportes, entre outros. A Troca 

Rápida de Ferramenta (TRF) corresponde a um conjunto de técnicas que 

possibilitam a redução dos tempos de preparação das máquinas e consequente 

aumento do tempo disponível para produção. Os princípios da manufatura enxuta 

proporcionam às indústrias uma produção bastante variável e mais rápida. Utilizando 

equipamentos e mão-de-obra flexíveis o tempo de resposta as necessidades dos 

clientes se tornam menor.   Esta monografia intenciona mostrar como os conceitos 

da manufatura enxuta e das técnicas propostas por ela para redução dos tempos de 

setup foram utilizadas na implantação da Troca Rápida de Ferramenta em uma 

pequena indústria de confecção. Neste trabalho realizou-se a documentação da 

situação inicial, seguida pela realização das demais etapas da TRF. Esta aplicação 

proporcionou uma melhoria dos tempos de setup obtendo-se uma redução de 

60,38% do tempo inicial. 

 

Palavras-chave: Manufatura enxuta. Troca Rápida de Ferramenta. Lead times. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

The market has exerted strong pressure on the manufacturing companies to reduce 

lead times. Seeking to achieve this requirement, companies are adopting a variety of 

lean manufacturing tools which propose the elimination of waste, therefore the 

reduction of lead times. There are several losses in a production system, such as 

high finished goods inventory, setup times of machines, defects and transport, 

among others. The Single Minute Exchange of Die (SMED) is a set of techniques 

that allows the reduction of setup times and consequent increase of the available 

time for production. The principles of lean manufacturing provide a faster and 

variable output for companies. Using equipment and manpower that are more flexible 

provides reduced lead times. This monograph intends to show how the concepts of 

lean manufacturing and its techniques to reduce setup times were used in the 

deployment of SMED in a small garment industry. This work is the documentation of 

the initial situation, followed by the completion of other stages of SMED. This 

provided improved setup times, obtaining a reduction of 60.38% of the initial time. 

 

Palavras-chave: Lean manufacturing. Single Minute Exchange of Die. Lead times. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 1.1 Origem do trabalho 

 

Uma vontade comum das organizações, independente de seu setor de 

atuação, é ampliar constantemente sua participação no mercado. O elevado número 

de exigências dos consumidores e a acirrada concorrência dificultam o atendimento 

deste objetivo. 

A gestão dos recursos produtivos, realizada de forma adequada, permite 

grandes melhorias às empresas. Na tentativa de atenderem as mais diversificadas 

exigências do mercado, as indústrias estão focando seus esforços na eliminação 

dos desperdícios. Profissionais dos setores de administração da produção estão 

numa corrida incessante por processos produtivos mais enxutos e mais flexíveis.  

A indústria do vestuário caracteriza-se por apresentar uma alta taxa de 

inovação e de variações da demanda. Tais fatos poderiam ser contornados através 

da adoção de sistemas produtivos flexíveis, como a concepção da manufatura 

moderna sugere (TAVARES, 1990). 

Ao longo de um sistema produtivo existem diversas perdas, tais como: 

elevados estoque de produtos acabados, tempos de preparação das máquinas, 

defeitos, transportes, entre outros. Assim, buscando eliminar ou reduzir ao máximo 

essas perdas, indústrias, dos mais variados ramos, estão adotando o sistema de 

manufatura enxuta. 

O princípio chave da manufatura enxuta busca mover-se na direção de 

eliminar todos os desperdícios de modo a produzir mais, em um menor tempo, com 

uma maior qualidade e confiabilidade, operando acima de tudo com um menor custo 

(SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2009). 

Na corrida da redução e eliminação das mais variadas perdas do 

processo produtivo, foram identificados desperdícios de tempo nas atividades de 

preparação das máquinas realizadas na empresa estudada. A partir desta 

constatação surgiu a motivação do presente trabalho.
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1.2 Importância e justificativa do trabalho 

O setor têxtil e de confecção é de grande relevância para economia 

brasileira, sendo o segundo maior empregador da indústria de transformação e 

representando 3,5% do PIB total do Brasil (ABIT, 2012). Além disso, em 2010, a 

cadeia têxtil brasileira apresentou-se em 4º (quarto) lugar do mundo na produção de 

vestuário, com um faturamento de US$ 52 bilhões (ABIT, 2012). Analisando todos 

esses números, observa-se que a cadeia têxtil é uma importante geradora de 

emprego e renda, exercendo assim uma grande influência sobre a sociedade. 

Segundo ABIT (2010), o estado do Ceará é um dos polos mais 

importantes do setor têxtil e de confecção do Brasil, apresentando uma indústria 

têxtil de tradição e com significativos volumes de exportação, respondendo a 6,1% 

do PIB têxtil brasileiro, ocupando assim a 6ª posição entre os produtores nacionais. 

Em 2009 o Ceará apresentava 5.965 empresas formais, das quais 5.238 eram 

confecções (ABIT, 2010). 

Diante desses consideráveis números, mostra-se cada vez mais 

necessária uma dedicação aos estudos focados nas indústrias do vestuário.  

A manufatura enxuta também conhecida como sistema Toyota de 

produção, desenvolvido na década de 50, surgiu das mudanças nas necessidades 

do mercado, o qual passou a exigir uma quantidade mais variada de produtos, a um 

menor preço e com uma maior qualidade. Diante deste cenário, a nova filosofia 

propôs um sistema de melhoria contínua através da minimização ou eliminação dos 

desperdícios. 

Apesar da indústria do vestuário apresentar um ótimo cenário para 

aplicação da manufatura moderna, como sugeriu Tavares (1990), não se encontra 

com frequência a adoção dessa filosofia nas empresas de confecção do vestuário. 

A empresa estudada encontra-se num período estratégico de mudanças. 

Buscando aumentar sua fatia de participação no mercado, ela está implantando 

diversas inovações, que envolvem desde o setor de criação até o sistema produtivo. 

Apesar das mudanças envolverem a empresa como um todo, será relevante para 

esse trabalho somente o que estiver relacionado com a produção. 

Buscando aumentar a produtividade e a flexibilidade do seu processo 

produtivo, a empresa em estudo adotará a técnica da Manufatura Enxuta 

denominada Troca Rápida de Ferramenta (TRF). 
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1.3 Objetivo Geral 

 

Apresentar e analisar a aplicação da Troca Rápida de Ferramenta 

(TRF) no setor de serigrafia de uma pequena indústria de confecção. 

 

1.4 Objetivos Específicos 

 

- Caracterizar a metodologia da TRF; 

- Identificar os principais ganhos que podem ser obtidos a partir da 

aplicação da TRF; 

- Definir as etapas de aplicação da TRF; 

- Realizar uma aplicação da TRF visando ganhos de produtividade. 

 

1.5 Metodologia 

 

Segundo a abordagem de Silva e Menezes (2001) as formas de 

classificação das pesquisas ocorrem de acordo com os seguintes fatores: 

- Natureza; 

- Forma de abordagem do problema; 

- Objetivos; 

- Procedimentos técnicos. 

Quanto à natureza, a presente pesquisa pode ser classificada como uma 

pesquisa aplicada, pois ela objetiva implantar uma ferramenta de base teórica na 

prática de uma pequena empresa de confecção, buscando resolver problemas de 

flexibilidade e baixa capacidade produtiva.   



12 
 

Do ponto de vista da forma de abordagem do problema, o presente 

estudo apresenta uma abordagem qualitativa, pois para a interpretação dos 

fenômenos não há necessidade de estudos e levantamentos estatísticos, a partir da 

observação do ambiente real são obtidos os dados (SILVA; MENEZES, 2001). 

Em relação aos objetivos da pesquisa este estudo se enquadra no que é 

conhecido como pesquisa descritiva, pois ele assume o meio de coleta e obtenção 

dos dados e da identificação da relação existente entre eles através do método de 

levantamento da situação real. 

A pesquisa bibliográfica foi realizada através da consulta de livros, artigos, 

monografias, teses e dissertações. Com base nessas fontes foi proposto um 

embasamento teórico sobre a Troca Rápida de Ferramenta. 

Em busca de informações relacionadas ao histórico dos tempos produtivo 

e sobre a produtividade foi realizada uma pesquisa documental na empresa em 

estudo.  

Para o estudo de caso foi selecionada uma empresa de confecção cujo 

sistema fabril apresenta baixa flexibilidade, elevados desperdícios de tempo e 

grandes leads times. 

 

1.6 Estrutura do trabalho 

 

Este trabalho está dividido em uma estrutura de quatro capítulos, na qual, 

no capítulo atual está sendo descrita a origem dele, a importância e a justificativa de 

sua aplicação nas empresas, o objetivo geral e os específicos do trabalho, além da 

metodologia adotada no estudo. 

O capítulo 2 aborda uma fundamentação teórica sobre o tema Manufatura 

Enxuta (ME), apresentando sua história e seus conceitos chaves. No mesmo 

capítulo também será exposta a ferramenta chave deste trabalho conhecida por 

Troca Rápida de Ferramenta (TRF). 

O capítulo 3 apresenta um estudo de caso realizado em uma empresa do 

setor de confecção, localizada no estado do Ceará. Esse capítulo traz uma 
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caracterização da empresa e do processo em estudo, um roteiro para o 

desenvolvimento do estudo de caso, o relatório da situação atual e o resultado 

proposto pela TRF. 

No capítulo 4, os resultados alcançados são discutidos e as 

considerações finais e recomendações são elaboradas, evidenciando-se o alcance 

dos objetivos fixados, no começo da monografia.   
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2 TROCA RÁPIDA DE FERRAMENTA 

 

 Este capítulo traz uma revisão bibliográfica sobre a Manufatura Enxuta 

(ME), estando dividido em três partes. A primeira parte relata a história da ME, 

abordando sua origem e sua evolução. A segunda apresenta suas práticas e 

ferramentas, onde estão evidenciados os princípios da manufatura enxuta, os sete 

desperdícios da filosofia lean e a temática sobre atividades que agregam ou não 

agregam valor. Em seguida, na terceira parte, se referencia a ferramenta enxuta 

Troca Rápida de Ferramenta (TRF) que originou esse trabalho.  

 

2.1 Origem e evolução da manufatura enxuta 

 

Segundo Slack, Chambers e Johnston (2009), Dennis (2008) e Shingo 

(1996) a evolução histórica do Sistema Toyota de Produção ocorreu do modo que 

está apresentado a seguir. 

Ao final do século XIX, inicia-se a história da Toyota, a partir da criação da 

primeira máquina de fiar elétrica do Japão, por Sakichi Toyoda. Em seguida, em 

1924, Sakichi juntamente com seu filho, Kiichiro Toyoda, fabricaram uma máquina 

de fiar automática. 

Nos ano 20, Kiichiro Toyoda, inspirado no que viu em suas viagens aos 

Estados Unidos e a Europa, começou a dar seus primeiros passos na indústria 

automobilística, fundando assim, em 1937, a Toyota Motor Company (TMC). 

Inicialmente, ao longo da segunda guerra mundial, a Toyota fica 

conhecida pela fabricação de caminhões. Ao final da guerra, baseada no sistema 

produtivo observado no mundo ocidental, a Toyota se dedica a produção, em 

massa, de carros. Porém, em pouco tempo, este sistema produtivo se mostrou um 

verdadeiro fracasso, no cenário do mercado oriental.  
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Naquela época, as condições do mercado consumidor e da economia 

japonesa divergiam bastante do observado no cenário econômico ocidental. O 

Japão encontrava-se bastante fragilizado pela segunda guerra mundial, 

apresentando grandes dificuldades de exportação, um mercado interno pequeno e 

bastante fragmentado. Portanto, a produção em larga escala e com pouca 

variedade, adotada pelas indústrias automobilísticas americanas, não se 

encaixavam na realidade japonesa, pois esta exigia uma produção reduzida e 

variada. 

 Neste contexto, para que a Toyota conseguisse ultrapassar a Ford, em 

termo de concorrência, era necessária uma adaptação do sistema produtivo 

americano para realidade japonesa.  

Nos anos 50, Taiichi Ohno, o então engenheiro chefe da Toyota, 

percebeu que o sistema produtivo fordista apresentava uma grande quantidade de 

desperdícios, necessitando, assim, de uma séria de melhorias. Nas suas primeiras 

visitas à fábrica da Ford, Ohno já identificou desperdícios como: elevada quantia de 

estoques intermediários, mão-de-obra ociosa, tarefas repetitivas e constantes 

retrabalhos. Assim, em busca da redução ou eliminação destes desperdícios, para 

que as necessidades de baixos preços, maior variedade de produtos, menor prazo 

de entrega e maior qualidade fossem atendidos, Ohno inicia o desenvolvimento da 

mentalidade enxuta. 

De acordo com Slack, Chambers e Johnston (2009, p.456), 

 
A atitude do Japão em relação ao desperdício (“dê importância a cada grão 
de arroz”), juntamente com sua posição de país superpovoado e com 
escassez de recursos, formou as condições ideais para o desenvolvimento 
de uma abordagem que enfatiza baixo desperdício e alto valor agregado.  

 
O princípio chave da manufatura enxuta busca mover-se na direção de 

eliminar todos os desperdícios de modo a produzir mais, em um menor tempo, com 

uma maior qualidade e confiabilidade, buscando sempre o menor custo (SLACK; 

CHAMBERS; JOHNSTON, 2009). 

Em 1973, com a crise do petróleo, a Toyota começa a ser reconhecida, 

pois diferente das indústrias ocidentais, defasadas pelo aumento do barril de 

petróleo, a Toyota escapava praticamente ilesa dos efeitos da crise. Esse 

comportamento despertou interesses de empresas do mundo inteiro. Apesar de 
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neste momento histórico ser iniciada a difusão da filosofia enxuta, esta realmente 

veio a se espalhar por todo o mundo, apenas na década de 90 com o lançamento do 

livro “A Máquina que mudou o mundo” (The Machine that changed the world) de 

Womack, Jones e Roos (1992). 

Hoje a mentalidade enxuta pode ser encontrada em empresas dos mais 

variados ramos. Com toda essa evolução, diversos nomes foram adotados para o 

sistema Toyota de produção. Segundo Slack, Chambers e Johnston (2009), 

qualquer uma das terminologias seguintes pode ser utilizada com o mesmo 

significado: 

- Sistema Toyota de Produção; 

- Lean Manufacturing ou Lean Production; 

- Manufatura Enxuta ou Produção Enxuta; 

- Just in Time (JIT). 

 

2.2 Conceitos e princípios da Manufatura Enxuta 

 

Segundo Slack, Chambers e Johnston (2009), a eliminação de 

desperdícios, a participação de todos na produção e a melhoria contínua são razões 

chaves que definem a filosofia enxuta.  

Desperdício é tudo aquilo que, segundo o ponto de vista do cliente, não 

agrega valor ao produto. De acordo com o sistema Toyota de produção, estes 

desperdícios são considerados perdas, portanto para eliminação deles ferramentas 

como “os sete desperdícios” e “os 5Ss” devem ser utilizadas. 

 

2.2.1 Os cincos princípios da Manufatura Enxuta 

 

A filosofia lean vai além da aplicação de técnicas e ferramentas. Uma 

ideia básica da mentalidade enxuta é focar no atendimento dos valores propostos 

pelos clientes. 
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Portanto, para que uma empresa conquiste o sucesso na implantação da 

mentalidade enxuta em seus princípios é necessária uma dedicação especial à 

busca, constante, por fontes de desperdícios e de geração de valor. Segundo 

Womack e Jones (1996), isto será conquistado através da aplicação dos cinco 

princípios chaves, listados a seguir:  

a) Valor 

 O cliente é quem determina o que é valoroso ou não para ele. O 

cliente possui suas necessidades e para o atendimento delas, ele está 

disposto a pagar um determinado valor, o qual ele julgue coerente. As 

empresas, por sua vez, precisam identificar tais necessidades, buscar 

atendê-las, cobrando por isso um preço específico. 

 O valor de um produto ou serviço está vinculado com a urgência 

de atendimento da tal necessidade pelo cliente, quanto mais 

indispensável, mais valoroso ela é. 

 

b) Fluxo de valor 

O fluxo de valor deve ser identificado ao logo de toda a cadeia 

produtiva, partindo da percepção da necessidade do cliente, seguindo 

pelo desenvolvimento do produto ou serviço, passando pelo processo 

de vendas, aquisição de recursos e planejamento da produção até a 

transformação da matéria prima no produto ou serviço desejado pelo 

consumidor.  

Através da análise do fluxo total de valores, pretende-se 

identificar as perdas do processo, para que estas sejam eliminadas. A 

partir do levantamento e da análise do fluxo de valor observa-se que as 

atividades da cadeia produtiva, podem ser classificadas em um dos 

três tipos seguintes: 

- Atividades que não agregam valor: são atividades completamente 

dispensáveis para o atendimento das expectativas do cliente, 

devendo, portanto, serem eliminadas do processo; 

- Atividades que não agregam valor, mas são necessárias para o 

andamento do processo: são atividades utilizadas como suportes das 
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atividades principais devido à ausência de tecnologia ou de outros 

métodos, sendo importantes para a manutenção dos processos e da 

qualidade. Tais atividades, já que não podem ser eliminadas, devem 

ser reduzidas ao máximo possível; 

 

- Atividades que agregam valor: são exatamente aquelas que atendem 

a satisfação do cliente, pois proporcionam transformações nos 

produtos ou serviços buscando atender as necessidades dos clientes 

finais. 

 

c) Fluxo contínuo 

A filosofia JIT põe ênfase na gerência do fluxo de produção, 

buscando a fluidez suave e contínua dos produtos ao longo das 

diversas etapas do processo produtivo (CORREA; GIANESI, 1993). 

O sistema de produção tradicional defende a manutenção da 

eficiência produtiva através da produção de grandes lotes e com pouca 

variedade o que gera grandes estoques intermediários. Os estoques 

intermediários são utilizados como uma forma de evitar 

descontinuidades ou paralisações do processo produtivo diante do 

surgimento de problemas de produção (ALVES, 1996). 

A produção enxuta exige fluidez no processo para que a 

resposta ao cliente seja dada de forma mais imediata. Neste sistema 

apenas é produzido o que é exigido pelo cliente, diferente da visão 

tradicional onde a produção é determinada pela capacidade produtiva, 

ou seja, pela necessidade de manter alta, a taxa de utilização dos 

equipamentos.  

 Esta característica enxuta reduz os níveis de estoques 

intermediários e aumenta a interligação entre os setores. De acordo 

com Liker (2005), o Modelo Toyota afirma que quanto menor for o lote 

de produção mais enxuto será o processo produtivo, pois grandes lotes 

proporcionam enorme perda por espera e assim ao serem substituídos 

por lotes mínimos cada peça é enviada à etapa posterior praticamente 
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assim que termina de ser processada, permitindo um fluxo mias 

contínuo. 

O sistema de fluxo contínuo gera uma grande resistência 

dos trabalhadores. Eles sempre foram acostumados a trabalhar de 

acordo com o sistema tradicional de produção, no qual a taxa de 

eficiência dos equipamentos deve está sempre próxima a 100 por 

cento. Assim, de início, os trabalhadores não compreendem porque 

adotar uma filosofia que propõe o não atendimento da capacidade 

produtiva. 

 No JIT qualquer interrupção no processo irá afetar o resto 

do sistema, o que sacrificará a utilização da capacidade produtiva. A 

base deste sacrifício é que não há vantagens em produzir 

componentes para mantê-los em estoque, portanto segundo Slack, 

Chambers e Johnston (2009) não há razão para produzir, a menos que 

esta produção seja útil e possibilite a empresa em sua totalidade 

fabricar produtos vendáveis. 

 
d) Produção puxada 

A ideia principal da produção puxada é produzir somente o 

que for solicitado. Segundo Tubino (2009), a produção puxada é assim 

chamada porque quem autoriza a produção é o cliente, interno ou 

externo. 

O consumidor funciona como o único “gatilho” para a 

movimentação da produção, se uma requisição não é passada do 

cliente pra o fornecedor, nenhum material está autorizado a se mover e 

não há nenhuma autorização para se produzir (SLACK; CHAMBERS; 

JOHNSTON, 2009). Através do sistema de programação da produção 

puxada busca-se manter uma fluidez no sistema produtivo. 

A programação puxada prioriza disparar a produção de 

determinado produto ou componente, em certo centro de produção, 

sempre obedecendo às quantidades requeridas pelas operações 

seguintes, isto garantirá que os equipamentos sejam utilizados apenas 

nos momentos necessários. Diante do apresentado evidencia-se que a 
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produção puxada não prioriza o índice de utilização dos equipamentos 

(CORREA; GIANESI, 1993). 

 

e) Perfeição 

                 A perfeição deve ser encarada como um objetivo constante 

dentro das empresas, ou seja, como uma busca contínua das melhores 

formas de agregar valor e de eliminar desperdícios. Uma empresa 

nunca deve estar satisfeita com sua situação, deve sempre está em 

busca de melhorias e aperfeiçoamento. Portanto, este princípio 

funciona como uma forma de sustentabilidade do sistema enxuto. 

                

2.2.2 Os sete desperdícios 

 

A Manufatura Enxuta tem como principal característica ou meta a luta 

incessante pela eliminação de desperdícios. Eles podem ser encontrados em 

qualquer etapa da elaboração ou geração de produtos ou serviços. 

 A atividade de eliminação de desperdícios apenas parece ser simples, 

pois analisar toda a cadeia produtiva de um produto ou serviço buscando identificar 

todos os desperdícios não é tão fácil assim. De acordo com Ohno (1997), para que 

se consiga detectar e eliminar todos os desperdícios de um processo é necessária 

compreensão do conceito de cada tipo de desperdício.   

Ohno (1997) identificou e classificou as fontes primárias de desperdícios, 

em sete tipos, as quais estão apresentadas a seguir: 

a) Superprodução - Implica em produzir mais do que a necessidade 

imediata do processo seguinte, antes do tempo solicitado, o que 

gera estoques aumentando o inventário. 

b) Tempo de espera - Sempre que os operadores ou máquinas estão 

à espera de algo que viabilize a produção. Slack, Chambers e 

Johnston (2009) afirmam que os tempos de espera são geralmente 

analisados com base nos índices de eficiência das máquinas e dos 

trabalhadores, porém isto permite que, muitas vezes, os tempos de 
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espera sejam disfarçados pela produção de estoques em processo 

que não são necessários naquele momento. Dentre vários motivos 

que podem gerar espera destaca-se a falta de suprimentos, a 

existência de gargalos no sistema e as interrupções nas etapas 

anteriores. 

c) Transporte - Transporte de materiais, de estoques em processo e 

de produtos acabados são atividades que do ponto de vista do 

cliente não agregam valor ao produto. Assim este transporte deve 

ser reduzido ao mínimo necessário para o andamento do processo, 

sendo isto possível através de melhorias de layout, de novas 

tecnologias de movimentação e da organização do ambiente de 

trabalho. 

d) Processo - Nos processos são encontrados muitos desperdícios. 

Tais perdas podem ser de superprocessamentos ou de 

processamentos incorreto. O superprocessamento corresponde à 

produção de itens de qualidade superior do que a exigida pelo 

cliente. O processamento incorreto deve-se ao uso de ferramentas 

erradas ou a realização de etapas desnecessárias para a 

elaboração de certo produto ou serviço, resultantes de um projeto 

de processo ruim. 

e) Estoque - Todo e qualquer tipo de estoque (matéria-prima, produto 

acabado e em processamento) deve ser constantemente eliminado. 

Um grande problema causado por altos estoques é que este 

disfarça a existência de problemas do processo, 

desbalanceamentos do sistema, defeitos produtivos e elevados 

tempos de Setup. Slack, Chambers e Johnston (2009) primam pela 

redução de estoques através da eliminação de suas causas. 

f) Movimentação - A existência de layouts inadequados e a ausência 

de informações claras acabam exigindo uma grande quantidade de 

movimentos desnecessários para o funcionamento do processo 

produtivo.  Portanto, a eliminação destes movimentos, encontrados 

ao longo do fluxo produtivo, pode representar grandes ganhos. 

g) Produtos defeituosos - São os produtos fora das especificações 

exigidas pelo cliente. Estas peças defeituosas exigem inspeções, 
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retrabalhos e em alguns casos refugo, o que representa elevados 

custos de qualidade para a empresa.   

 

2.2.3 Abordagem geral das ferramentas lean de apoio 

 

De acordo com Corrêa e Gianesi (1993), o pensamento enxuto é mais 

que uma ferramenta ou um conjunto de ferramentas de gestão da produção, uma 

vez que é considerado como uma completa “filosofia”. 

Em uma abordagem mais prática, a filosofia lean consiste na aplicação de 

um conjunto de ferramentas que possibilitam a identificação e a eliminação dos 

desperdícios. 

No presente trabalho, apenas será aplicada a técnica denominada TRF. 

Porém, para um maior embasamento teórico e para um entendimento mais completo 

da filosofia enxuta, ferramentas como 5S, mapeamento do fluxo de valor, kaizen e 

kanban também serão abordadas. 

 

2.2.3.1 Os 5Ss 

 

Na filosofia JIT, a organização e a limpeza são itens fundamentais para o 

sucesso de aspectos como a confiabilidade dos equipamentos, a visibilidade dos 

problemas, a redução de desperdícios, o controle e aprimoramento da qualidade, a 

condição moral dos operários, entre outros (CORRÊA; GIANESI, 1993). 

A metodologia 5S visa tornar o ambiente de trabalho limpo e organizado, 

com fluxos bem definidos, com informações claras, com os materiais e as 

ferramentas prontamente disponíveis e com os procedimentos operacionais 

padronizados de forma que se consiga identificar um erro ou defeito rapidamente por 

estarem fora do padrão (VIEIRA, 2010). 
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O 5S é uma ferramenta comumente utilizada no processo de 

aprimoramento enxuto. Ela consiste em um conjunto de regras que possibilitam a 

redução dos desperdícios (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2009). 

A designação desta metodologia originou-se das inicias das cinco 

palavras, em japonês, que definem este conceito. Elas significam o seguinte: 

a) Seiri (escolher, separar) - Eliminar tudo o que não for necessário para 

aquele posto de trabalho, mantendo apenas as ferramentas, 

maquinarias e materiais úteis; 

b) Seiton (organizar, ordenar) – Organizar as coisas de modo que fiquem 

facilmente acessíveis e assim possam ser alcançadas sem 

dificuldades e em um menor espaço de tempo; 

c) Seiso (limpar) – Limpar todo o ambiente de trabalho, de modo que 

fique tudo arrumado e bem visível; 

d) Seiketsu (padronizar, higienizar) – Manter sempre a limpeza e a ordem 

do ambiente de trabalho tornando o local saudável e adequado às 

atividades desenvolvidas; 

e) Shitsuke (sustentar, manter) – “Desenvolver o compromisso e o 

orgulho em manter os padrões.” (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 

2009, p.456). Alterações de melhoria devem ser realizadas sempre. 

Portanto o 5S é uma técnica que, ao eliminar tudo que não é 

necessário e mantendo todas as ferramentas e materiais dispostos sempre no 

mesmo lugar e da mesma forma, permite que as atividades se tornem mais 

rápidas e fáceis. 

 

  2.2.3.2 Mapeamento do fluxo de valor - MFV 

 

O mapeamento do fluxo de valor é uma ferramenta da filosofia Lean 

bastante utilizada com o objetivo de identificar e eliminar os desperdícios e suas 

causas. Esta ferramenta permite a elaboração de um “mapa” visual de cada 
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processo participante do fluxo de materiais e informações ao longo da cadeia de 

valores de um produto (KRAJEWSKI; RITZMAN; MALHOTRA, 2010). 

Com o objetivo de identificar oportunidades de melhoria, o MFV é 

realizado em diversos momentos (estado atual, estado futuro e estado ideal). Com o 

MFV desenhado é possível tomar diversas decisões de aperfeiçoamento do fluxo de 

valor, que podem ser obtidas através da adoção das técnicas e ferramentas da 

manufatura enxuta. 

As etapas básicas que constituem a aplicação do mapeamento do fluxo 

de valor estão ilustradas na Figura 1 apresentada a seguir. 

Figura 1 - Etapas de aplicação do mapeamento do fluxo de valor 

 

Fonte: Rother e Shook (2003). 

Na primeira etapa é tomada a decisão do que se pretende mapear, um 

produto ou uma família de produto. Em seguida, tomada primeira decisão, deve ser 

feito um levantamento da situação atual e o então mapeamento desta, usando a 

simbologia técnica normalizada que permite a transmissão apenas do que é útil e 

necessário. Após a análise, os desperdícios são identificados e então se deve 

mapear o estado futuro. O plano de trabalho determina o que deve ser feito para que 

haja uma transição do estado atual para o estado futuro.  



25 
 

Portanto o MFV deve ser uma atividade frequente nas empresas, pois 

assim ela proporciona uma constante identificação de fontes de desperdícios, 

permitindo um sistema de melhoria contínua (kaizen) através da eliminação destes.  

 

2.2.3.3 Kaizen 

 

Kaizen é uma palavra de origem japonesa que significa melhoria 

contínua. A melhoria contínua implica em um sistema de aperfeiçoamento constante 

dos produtos e processos organizacionais através da participação de todos os 

membros da organização, desde os grandes diretores até os funcionários bases. 

O sistema de melhoria contínua dissemina a ideia de que não importa se 

o melhoramento é pequeno, mas que melhoramentos, grandes ou pequenos, devem 

ser feitos continuamente ao longo do tempo. 

O melhoramento contínuo funciona como um sistema de melhorias 

incrementais, que podem até não ter grandes resultados inicialmente, mas ao serem 

seguidos por outros pequenos melhoramentos formam um conjunto de melhorias 

que proporcionam o constante aperfeiçoamento dos processos empresariais 

(SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2009). 

A melhoria contínua pode ser realizada através da aplicação de técnicas e 

ferramentas do just-in-time, partindo do princípio da eliminação de desperdícios um 

conjunto de pequenas mudanças pode proporcionar grandes resultados. 

Portanto, a grande ideia da filosofia kaizen é que pequenos 

melhoramentos sejam realizados ao longo de toda a cadeia produtiva, onde o 

conjunto proporcionará uma notoriedade nas mudanças. 

 

2.2.3.4 Sistema puxado (Kanban) 

 

O kanban é o método de funcionamento do sistema Toyota de produção, 

através do qual a produção é puxada ao longo de todo o sistema produtivo, 
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autorizando apenas a produção do que foi solicitado.  O kanban é um instrumento 

para manuseio e garantia da produção just in time, funcionando com um sistema de 

comunicação visual que permite o fluxo contínuo do processo produtivo. 

 De acordo com Ohno (1997), a primeira regra do kanban é que o 

processo subsequente deve se dirigir ao processo precedente o qual indicará a sua 

produção, assim a ferramenta kanban permite o funcionamento eficaz da produção 

puxada. 

A forma de kanban usada com maior frequência é um pedaço de papel 

dentro de um envelope de vinil retangular (OHNO, 1997). O próprio nome japonês 

kanban pode significar cartão. Este pedaço de papel age como disparador da 

produção de centros produtivos em estágios anteriores do processo produtivo, 

coordenando a produção de todos os itens de acordo com a demanda de produtos 

finais (CORRÊA; GIANESI, 1993). 

Segundo Tubino (2009), existem dois tipos de kanban: 

a) Kanban de produção: Baseado nas informações contidas nos cartões, 

quantidade e tipo, o departamento de produção encontrado fluxo acima 

(o fornecedor) produzirá o solicitado. “O kanban de produção é 

empregado para autorizar a fabricação ou montagem de determinado 

lote de itens.” (TUBINO, 2009, pág. 143). 

b) Kanban de movimentação: Informa o tipo e a quantidade de produto 

que o processo fluxo abaixo (o cliente) pode retirar. Este tipo de 

kanban também é conhecido por kanban de transporte.  

Quando um cliente final solicita determinado produto, kanbans de 

movimentação são utilizados pelas etapas procedentes para solicitar os 

componentes de fabricação nos estágios anteriores necessários para a produção. 

Essa retirada resulta em uma lacuna que gera um kanban de produção para 

reposição dos componentes retirados. 

Portanto, a partir dos estudos realizados por Ohno (1997), as funções do 

sistema kanban foram determinadas e estão listadas a seguir: 

a) Fornecer informações sobre apanhar ou transportar; 
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b) Fornecer informação sobre a produção; 

c) Impedir a superprodução e o transporte excessivo; 

d) Servir como uma ordem de fabricação afixada às mercadorias; 

e) Impedir produtos defeituosos pela identificação do processo que os 

produz; 

f) Revelar problemas existentes e mantém o controle de estoques. 

 

2.3 Troca Rápida de Ferramenta 

 

Este trabalho foi originado a partir da aplicação do conceito de TRF em 

uma indústria de confecção do estado do Ceará. No subtópico seguinte, será 

apresentada a composição dos tempos de lead times a fim de uma maior 

compreensão deste assunto. Em seguida, serão abordadas as estratégias e técnicas 

de aplicação da troca rápida de ferramenta. 

 

2.3.1 Composição do lead time 

 

O mercado tem exercido uma forte pressão junto às empresas de 

manufatura por lead times cada vez menores. As empresas para conseguirem 

atender a esta exigência devem projetar os produtos, o sistema de manufatura e o 

processo produtivo de forma que permitam um rápido fluxo das ordens de produção 

(CORREA; GIANESI, 1993). 

As reduções dos lead times proporcionam uma maior flexibilidade para as 

empresas, permitindo-as oferecer ao mercado uma variedade maior de produtos.  

Os lead times são formados por uma sequência de cinco tempos distintos. 

A Figura 2 mostra esta composição, apresentando os tempos e a relação de 

proporção existente entre eles. Segundo Corrêa e Gianesi (1993), para que se 
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conquiste a redução dos tempos de lead time é inicialmente necessário que se 

conheça e compreenda sua composição.  

Figura 2 - Composição do tempo de lead time 

 

Fonte: Corrêa e Gianesi (1993). 

 

Os cinco tempos do lead time estão listados a seguir: 

 

a) Tempo de tramitação da ordem de produção: é o tempo de espera 

para se executar a programação da produção, liberando-a para a 

fábrica (TUBINO, 2009), ou seja, este tempo corresponde ao espaço 

de tempo necessário para todo o processamento burocrático de 

liberação da programação da produção para fábrica. No sistema JIT, 

através do kanban, a liberação das ordens de produção está no nível 

da fábrica, reduzindo quase a zero este tempo (CORRÊA; GIANESI, 

1993). 

 

b) Tempo de espera em fila: “é o tempo resultante da soma dos tempos 

de preparação de máquina e processamento de cada uma das ordens 

que serão executadas anteriormente a esta.” (CORRÊA; GIANESI, 

1993, pág. 83). Este tempo será o principal alvo da mentalidade enxuta 

na busca da eliminação de desperdícios. A principal forma de redução 

dos tempos de espera é inicialmente reduzir o tamanho de todos os 

lotes de produção, em seguida reduzir ao máximo o tempo de 

preparação das máquinas ou dos postos de trabalho, e por último 

promover a fluidez no sistema produtivo através do balanceamento das 

linhas de produção. 

 

c) Tempo de preparação dos equipamentos: é o tempo de setup. Setup é 

o tempo de preparação das máquinas que transcorre desde a 
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fabricação da última peça boa de um tipo específico até a produção da 

primeira peça boa de um tipo diferente. Segundo Slack, Chambers e 

Johnston (2009), o tempo de setup é definido como o tempo decorrido 

na troca do processo de uma atividade para outra. A redução deste 

tempo pode ser obtida através da aplicação do SMED (Single Minute 

Exchange of Dies) cuja tradução é sistema de Troca Rápida de 

Ferramenta com um dígito. De acordo com Monden (1983), a TRF não 

deve ser vista apenas como uma técnica e sim como um conceito, que 

para seu funcionamento depende do envolvimento de todos 

relacionados ao processo produtivo. 

d) Tempo de processamento: É o único que realmente agrega valor ao 

produto, pois é durante ele que as atividades de transformação são 

realizadas. No sistema de produção tradicional, as buscas por 

reduções de tempo geralmente são realizadas no período de 

processamento através da adoção de novos métodos e novas 

tecnologias de fabricação. Este tempo deve ser aproveitado ao 

máximo para que se produza certo, com qualidade e sem erros 

(CORRÊA; GIANESI, 1993).  

 

e) Tempo de movimentação: é o tempo necessário para movimentar os 

itens, ao longo dos seus roteiros de fabricação, até o próximo posto de 

trabalho (TUBINO, 2009). A redução deste tempo pode ser 

conquistada a partir de mudanças no layout (adoção do layout celular) 

e da utilização de pequenos lotes de movimentação.  

 
 

2.3.2 Abordagem estratégica, conceitual e técnica da TRF 

 

Neste item, serão apresentados aspectos gerais sobre a TRF. Shingo 

(1996) afirma que o setup pelo método TRF abrange, primeiramente, uma 

abordagem estratégica, seguido pelo desenvolvimento e implantação dos conceitos 

e técnicas da ferramenta. 
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2.3.2.1 Visão estratégica da TRF 

 

Muitas empresas, até hoje, seguem o modelo de produção fordista, o qual 

preza por uma produção em larga escala caracterizada por grandes lotes. Sabendo 

que as trocas de ferramentas reduzem a eficiência produtiva e aumentam os custos 

industriais, o sistema de produção em massa acredita que deve se evitar ao máximo 

a realização delas (OHNO, 1997).  

A mudança do mercado, exigindo uma variedade de produtos cada vez maior 

e em quantidades cada vez menores, tem forçado as empresas a se adaptarem a 

essa realidade. A produção de pequenos lotes de diferentes produtos geram 

constantes atividades de preparação das máquinas. Hay (1992) propôs que as 

empresas ao invés de evitar os setups devessem simplificá-los.  

Todas as justificativas que embasam a produção em grandes lotes 

perdem os valores quando os tempos de setup são drasticamente reduzidos através 

da aplicação da TRF (SHINGO, 1996). A TRF permite uma economia de tempo nas 

atividades de preparação, proporcionando que elas sejam realizadas com uma maior 

frequência, permitindo a produção em pequenos lotes (HAY, 1992). 

A filosofia JIT permite que as indústrias ofereçam ao mercado uma alta 

variedade de produtos, produzidos em processos produtivos de baixa complexidade, 

através da utilização de mão-de-obra e equipamentos flexíveis e de dispositivos que 

reduzam o tempo de preparação das máquinas (CORRÊA; GIANESI, 1993).  

A Figura 3 demonstra que com a filosofia JIT é possível aumentar a 

variedade da produção sem dificultar os processos produtivos, o que não é possível 

no sistema tradicional de produção. 
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Figura 3 - Relação entre as variedades de produto e processo  

 

Fonte: Corrêa e Gianesi (1993). 

“Reduzir significativamente o tempo de preparação das máquinas é um 

requisito básico para execução do just in time” (HAY, 1992, pág. 65). O sistema de 

TRF através de um conjunto de técnicas promove uma grande redução dos tempos 

de setup, permitindo assim a fabricação em pequenos lotes sem aumentar os custos 

industriais. A TRF permite um conjunto de melhorias em todo o sistema produtivo. 

É importante ressaltar que uma regra básica para a TRF é a 

compreensão da ferramenta por todos os envolvidos no sistema. A redução do 

tempo de setup não é um projeto de engenharia, é um resultado do esforço 

desempenhado por uma equipe de trabalho (HAY, 1992).  Portanto, o envolvimento 

de todos é de essencial importância para o sucesso da ferramenta.  

 

2.3.2.2 Estágios conceituais da TRF 

 

O processo de implantação da TRF passa por diferentes momentos, 

podendo cada momento ser classificado em quatro tipos de estágios conceituais. A 

caracterização e apresentação de cada estágio estão abordadas a seguir. 

No estágio preliminar, é necessário um levantamento da situação atual. 

Faz-se uma análise detalhada do setup em estudo.  

No momento seguinte, denominado estágio um, se faz necessária à 

separação do setup em atividades internas (realizadas com a máquina parada) e 
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externas (realizadas com a máquina funcionando).  Esse estágio é considerado o 

mais importante do processo de implantação da TRF. 

Em seguida, inicia-se o estágio dois. Essa etapa dedica-se a realocação 

das atividades de setup interno para setup externo.  Segundo Shingo (2000), para 

que esta conversão seja possível faz-se necessário um reexame das operações 

para verificar se algum elemento foi erroneamente dado como interno e, então, em 

seguida, encontrar meios para transformá-los em externo. 

No estágio três um estudo das operações de setup devem ser novamente 

realizados na tentativa de encontrar mais oportunidades de melhorias (SHINGO, 

1996).  

Shingo (2000) destaca que os estágios conceituais dois e três não 

precisam ser realizados, obrigatoriamente, em sequência, eles podem ser 

executados paralelamente. O estágio dois envolve mais uma linha de análise, 

enquanto, o três busca a aplicação de técnicas e ferramentas práticas que 

possibilitem esta conversão. 

Portanto, para a execução dos estágios acima, técnicas práticas foram 

criadas por Shingo, em 1985, e estão abordadas a seguir.  

 

2.3.2.3 Técnicas de implantação da TRF  

 

Muitos tipos de desperdícios podem ser encontrados no sistema 

tradicional de preparação (SHINGO, 2000). 

Inicialmente, deve ser feita o levantamento e a documentação da situação 

atual de setup (por exemplo, através de vídeos), buscando reduzir a quantidade e o 

tempo de passos que compõem a preparação das máquinas (CORRÊA; GIANESI, 

1993).  

Com o estágio preliminar concluído, tem-se em mãos a documentação da 

situação atual. A continuidade da aplicação da TRF acontece com a realização das 

técnicas listadas a seguir: 
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Técnica 1: Separação das Operações de setup internas e externas.   

Com todas as informações da situação atual em mãos, deve-se separar 

criteriosamente o setup interno do setup externo, tendo muito cuidado com o fato de 

que apenas o primeiro requer que as máquinas estejam totalmente paradas para 

que sejam realizados. 

Shingo (2000) propôs algumas ferramentas que garantem que as 

atividades classificadas como setup externo sejam, realmente, realizadas enquanto 

as máquinas estão trabalhando. A primeira delas foi à utilização de um checklist que 

permite a verificação antecipada de todas as ferramentas e passos que compõem 

cada operação de preparação. Além desta, ele também recomendou a prática de 

verificação das condições de funcionamento das ferramentas, durante o setup 

externo. Por último ele frisou que é necessário o interesse pela melhoria do 

transporte de matrizes e de todos os outros componentes da operação. 

Técnica 2: Converter setup interno em externo 

Esta técnica tem como objetivo converter algumas atividades internas em 

externas, para que assim elas possam ser feitas com a máquina operando (HAY, 

1992). 

A principal forma de se conseguir esta conversão é preparar, 

antecipadamente, as condições operacionais (SHINGO, 2000). Corrêa e Gianesi 

(1993) concordaram com Shingo (2000), afirmando que todos os materiais 

necessários para as atividades de preparação devem estar prontos e próximos da 

máquina antes que o processo de setup inicie. 

Técnica 3: Padronização de funções 

A padronização das formas e dimensões das matrizes podem até reduzir 

os tempos de setup, mas para isso as matrizes se tornam maiores e mais 

elaboradas, o que Shingo (2000) afirma aumentar bastante os custos não 

compensando as melhorias de setups conquistadas.  

O que deve ser padronizado são as funções. Esta padronização “[...] 

requer apenas uniformidade nas peças necessárias à operação de setup” (SHINGO, 

2000). 
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Técnica 4: Utilizar grampos funcionais ou eliminar grampos 

Os meios de fixação são os mecanismos de ligação que encaixam e 

unem duas partes (SHINGO, 2000). O aprimoramento deles pode torná-los mais 

funcionais, o que facilita bastante às atividades de preparação, permitindo uma 

redução considerável dos tempos de setup. 

Portanto, modificações nos equipamentos de fixação são necessárias e 

permitem uma maior facilidade de preparação e pequenas necessidades de ajustes. 

Ao escolher métodos alternativos de fixação estes devem atender a dois 

objetivos básicos: eliminar ao máximo o número de ferramentas necessárias e exigir 

no máximo dois movimentos (HAY, 1992).  

Técnica 5: Usar dispositivos intermediários 

A utilização de guias intermediários consiste na utilização de dispositivos 

com medidas e formas padrões que permitem um rápido encaixe dos diversos tipos 

de produtos às máquinas.  

Shingo (1996) sugeriu que, para uma maior agilidade no processo de 

preparação, mais de uma placa de guia padronizada deve ser fabricada. Isso 

permitirá que enquanto um determinado tipo de peça, fixada em uma das placas, 

estiver sendo processada, a próxima peça será centrada e fixada na outra guia em 

um procedimento de setup externo.  

Concordando com o que foi proposto em relação ao desenvolvimento de 

uma ferramenta de suporte suplementar, Tubino (2009) relatou que desta forma no 

momento que a máquina parar, ao invés de ainda ser necessário o ajuste do 

ferramental, o conjunto “matriz-dispositivo auxiliar” será encaixado de forma padrão 

e rápida na máquina.  

Técnica 6: Adotar operações paralelas 

Esta técnica propõe que operações de preparação sejam realizadas em 

paralelo quando necessário.  
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Máquinas grandes que exijam grandes deslocamentos do operador no 

momento de sua preparação deve receber o auxílio de trabalhadores extras na hora 

de seu setup (TUBINO, 2009). 

Se apenas uma pessoa realizar a atividade, muito tempo e movimento 

serão desperdiçados, mas quando duas pessoas realizam simultaneamente a 

mesma operação, este tempo pode ser reduzido até pela metade (SHINGO, 1996). 

Esta técnica recebe muita resistência por parte dos supervisores de 

produção, por ela propor o envolvimento de uma quantidade maior de trabalhadores 

nas atividades de setup, o que eles consideram desperdício de mão-de-obra.  

Porém, a redução do tempo de máquina parada proporcionado aumentará 

o tempo disponível para produção o que compensará a utilização de mais mão-de-

obra no momento anterior. 

 

Técnica 7: Eliminar ajustes 

Uma grande parte do período dedicado à preparação é consumida pela 

realização de ajustes. “A eliminação destes tempos traz formidáveis economias de 

tempo” (SHINGO, 1996). 

É preciso ter em mente que a eliminação de ajustes é um objetivo 

possível e necessário de se atingir. Em um cenário enxuto a primeira peça já deve 

sair correta, deve se eliminar a perda de peças durante o processo de preparação 

(HAY, 1992).  

A padronização das atividades de preparação, realizada simultaneamente 

ao treinamento da equipe de setup sobre sua prática, permitirá que a primeira peça 

produzida já esteja dentro dos padrões determinado (TUBINO, 2009). 

 Portanto, a melhor forma de se realizar ajuste é não fazer nenhum tipo de 

ajuste (SHINGO, 1992). À medida que padrões vão sendo impostos às atividades de 

preparação, estas se tornam menos dependentes de ajustes.  

O método do “mínimo múltiplo comum” (MMC) tem como base a 

necessidade de eliminação total dos desperdícios de tempo proporcionados pelos 
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ajustes. Esse método propõe que através da limitação e da padronização os ajustes 

desaparecerão. O método do MMC assim como outros métodos simplificam a 

preparação ou posicionamento e assim eliminam os ajustes (SHINGO, 1996). 

Técnica 8: Mecanização 

A mecanização geralmente é interessante para facilitar o deslocamento 

de grandes matrizes, porém, o elevado investimento exigido, comparado à pequena 

redução de tempo resultante propõe que a mecanização seja realizada apenas em 

um último estágio, depois que todo o esforço vinculado com as sete técnicas 

anteriores já tiverem em prática (SHINGO, 1996). 
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3 ESTUDO DE CASO 

 

Neste capítulo, está descrito o estudo de caso desenvolvido ao longo 

da pesquisa. Alinhado com o objetivo geral deste trabalho que aborda a redução 

dos tempos de setup através da aplicação da técnica enxuta Troca Rápida de 

Ferramenta (TRF), o presente estudo de caso propõe-se a aplicar os conceitos 

relacionados a esta ferramenta em um ambiente real de uma pequena indústria 

de confecção. As etapas utilizadas nesta pesquisa foram adaptadas pela autora a 

partir da união das ideias propostas por Tubino (2009), Shingo (2000), Moura e 

Banzato (1996).  

Portanto, este capítulo encontra-se estruturado em: roteiro para o 

desenvolvimento do estudo de caso, desenvolvimento do estudo de caso e 

considerações finais sobre o estudo. 

 

3.1 Roteiro para o desenvolvimento do estudo de caso 

 

Etapa 1 – Caracterização da Empresa 

A empresa onde o estudo foi realizado é uma indústria de confecção de 

pequeno porte e estabelecimento único (sem filiais), situada na cidade de Fortaleza, 

CE. Atualmente, a empresa conta com uma equipe de aproximadamente 70 

funcionários, divididos nas áreas administrativas e de produção. 

A empresa Produtos do Vestuário (nome fictício por solicitação dos 

administradores) é uma indústria que está no mercado desde 1996 e atua no 

segmento de confecção surf wear masculino. Seu mix de produtos é composto por 

diferentes tipos de camisas, shorts, cuecas, mochilas e bonés.  

Possui como mercado alvo todas as regiões do Brasil, sendo as de maior 

atuação as regiões Norte e Nordeste. A comercialização é realizada por meio de 

lojas e magazines de terceiros e por uma loja própria situada na cidade de Fortaleza. 

O processo de vendas para as lojas de terceiros conta com uma equipe de 10 
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representantes comerciais, sendo cada representante atuante em uma região 

específica. 

O público alvo da empresa é constituído pelas classes sociais C, D e E, 

adulto e infantil, do sexo masculino.  

Ao longo da história da empresa, o sistema produtivo concentrou-se na 

produção interna, sendo terceirizada apenas a produção dos acessórios (mochilas e 

bonés). Atualmente, buscando acompanhar a tendência do mercado, esta política de 

concentração interna da produção está mudando. A Produtos do Vestuário ME 

pretende ampliar gradativamente o seu processo de produção externa, iniciando 

com a terceirização da produção dos novos itens incrementados no seu mix de 

produtos. 

Nos últimos anos, foram realizados investimentos em tecnologias de 

produção e em marketing, fortalecendo assim a imagem e a capacidade competitiva 

da empresa. Para ampliação da produção foram adquiridas diversas máquinas para 

os diferentes setores do processo produtivo. Entre estas máquinas tem-se como 

exemplo máquinas de corte, de costura e de serigrafia.  

Uma das máquinas compradas para o setor de serigrafia, denominada 

carrossel serigráfico, foi a que motivou o surgimento deste estudo, pois apesar de ter 

proporcionado um grande salto na produção da empresa, ela ainda não estava 

sendo utilizada em sua máxima eficiência devido ao elevado tempo de setup 

praticado. 

Etapa 2 – Descrição do processo em estudo 

O processo produtivo em estudo é dividido basicamente em seis macros 

processos: Corte, Serigrafia, Bordado, Colecionamento, Costura e Acabamento, 

como ilustra a Figura 4.  
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Figura 4 - Processo produtivo da empresa em estudo 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2012). 
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A Figura 4 descreve o fluxo do processo produtivo da empresa em 

estudo. Nesta imagem pode ser percebido que um produto tem quatro opções de 

fluxo a seguir. O fluxo do produto será determinado por suas etapas de 

customização, definidas anteriormente no processo de desenvolvimento do produto.  

O Quadro 1 mostra as quatro opções de fluxo produtivo. 

 

Quadro 1 – Fluxos produtivos 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2012). 
  

Conhecido todos os possíveis fluxos de produção, faz-se necessário 

descrever cada macroprocesso por onde passa o produto. 

No corte os tecidos são cortados de acordo com a modelagem de cada 

produto e na quantidade já determinada pelos clientes.  Neste setor, os operadores 

são auxiliados por máquinas de corte de dois tipos: serra e disco.  

Ao ser cortado, o tecido segue para customização. No setor de serigrafia 

os produtos são pintados de acordo com os desenhos especificados em suas fichas 

técnicas.  A serigrafia consiste em um processo produtivo no qual a tinta é vazada 

pela pressão de um rodo ou puxador, mediante uma tela preparada, normalmente 
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feita em poliéster ou nylon, sendo esticada em um quadro de madeira, alumínio ou 

aço.  

Atualmente, a serigrafia apresenta capacidade produtiva inferior as dos 

demais setores, o que gera elevados estoques na sua entrada, sendo considerada, 

portanto o gargalo da empresa, ou setor limitante da produção geral. 

O bordado é um segundo setor de customização que apresenta baixa 

frequência de funcionamento, pois são poucos os produtos que precisam passar por 

ele, funcionando esporadicamente, não produzindo todos os dias. 

Observando as etapas do processo produtivo, encontra-se também o 

colecionamento. Este setor é responsável pela armazenagem e separação dos 

aviamentos de cada produto antes que eles sigam para a costura. 

O setor da costura é basicamente o responsável pela montagem dos 

produtos, transformando pedaços de tecidos em produto final.  

Ao ser concluída a etapa da costura, o produto segue para o acabamento 

onde as peças são revisadas, limpas, dobradas, etiquetadas, embaladas e, por fim, 

encaminhadas para o estoque de produtos acabados, onde serão separadas e 

encaminhadas para os seus respectivos clientes. 

Neste estudo, o processo em análise será a serigrafia. Neste setor o 

processo produtivo pode seguir três caminhos. Um é a sublimação, no qual 

estampas são transferidas de um papel para o tecido através de uma prensa 

térmica, outro é a pintura realizada em mesas térmicas, o qual necessita de uma 

elevada disponibilidade de material humano, e por último tem-se a pintura realizada 

em uma máquina automática chamada de carrossel serigráfico, o qual realiza o 

mesmo processo das mesas térmicas, mas de forma automática. 

A compra do carrossel serigráfico automático representou um elevado 

investimento para empresa. Essa máquina apesar de permitir uma produção mais 

rápida, possui elevados tempos de setup o que inviabiliza a produção de pequenos 

lotes. Portanto, diante desta situação, agravada por uma necessidade de 

flexibilidade exigida pelo mercado, tornou-se necessário um estudo dos tempos de 

setup desta máquina. 



42 
 

O carrossel serigráfico automático, adquirido pela empresa, é uma 

máquina de estampar que possui 10 berços térmicos (paletes de favo de alumínio) 

que funcionam como placas bases onde o produto é estendido. Os produtos 

estendidos nos berços térmicos passam por um conjunto de telas que através de um 

rodo transferem a tinta ao produto no formato do desenho especificado. Ao sair de 

cada tela o produto deve passar pelos curadores (flash cure) para que a tinta seque.   

Portanto além do conjunto de berços a máquina possui um sistema de secagem 

através de flash cure, um painel de comando central LCD e possibilidade de 

produção de até 1050 peças/hora.  

Etapa 3 – Formar a equipe responsável pelo projeto 

A técnica da Troca Rápida de Ferramenta necessita de um grande 

envolvimento de todos os participantes do processo de preparação em estudo. Para 

o sucesso da ferramenta é necessário criar uma equipe responsável, a qual 

responderá pelo andamento do projeto e incentivará o envolvimento dos demais.  

A equipe coordenadora deve ser constituída por um líder e seus 

multiplicadores. Os multiplicadores poderão ser todas aquelas pessoas envolvidas 

diretamente no setup em estudo, ou seja, o representante do processo produtivo, o 

responsável pela máquina, o supervisor de manutenção e o coordenador de 

engenharia. O líder da equipe, ou coordenador do projeto, deverá ser uma pessoa 

cujo perfil apresente as seguintes características: 

- Conhecimento das estratégias e técnicas para a aplicação da TRF; 

- Capacidade de gestão de grupos; 

- Poder e autoridade para tomada de decisões. 

A equipe, depois de criada, será devidamente treinada, o que a preparará 

para propor e implantar mudanças no sistema de preparação em estudo de acordo 

com a TRF. 
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Etapa 4 – Identificar e separar as atividades de setup externo e 

interno e eliminar as desnecessárias. 

Formada a equipe responsável pelo projeto, inicia-se o momento seguinte 

no qual se faz necessária a definição de qual setup irá ser estudado e em qual 

momento o vídeo para documentação deste setup será gravado. 

O vídeo gravado deve ser completo, iniciando no momento em que a 

última peça boa do lote anterior é processada e terminando no momento em que a 

primeira peça boa do lote seguinte é aprovada. Para que o vídeo mostre a 

verdadeira realidade do processo ele deve ser gravado de surpresa. 

Gravado o vídeo, será possível a identificação de todos os esforços 

empregados na atividade de preparação e o tempo gasto para sua realização. 

Portanto, com o vídeo em mãos será possível uma análise profunda e repetitiva da 

atividade em estudo, permitindo a classificação dos elementos de preparação como 

internos (máquina parada), externos (máquina em funcionamento) ou 

desnecessários. 

Esta classificação já proporcionará uma redução considerável do tempo 

de setup, o que, provavelmente, continuará a acontecer nas etapas seguintes. 

Etapa 5 – Converter elementos internos em externos 

Após a separação inicial dos elementos identificados, o projeto de 

redução de setup baseado na TRF continua com a conversão de algumas atividades 

inicialmente classificadas como internas em externas. 

Portanto, esta etapa focará na busca pela conversão dos elementos 

internos (máquina parada) em externos (máquina funcionando), modificando, então, 

o modo como a atividade de preparação está sendo realizada.  

Etapa 6 – Simplificar e melhorar as atividades de setup 

Esta etapa busca a simplificação das atividades de preparação, através 

da criação de atividades fáceis e rápidas de serem realizadas. 

Esta simplificação pode ser conquistada através de iniciativas, como: 

melhorias dos transportes de matrizes ou outros componentes, otimização dos 
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métodos de prender e fixar, redução ou eliminação dos ajustes, reunião e 

manutenção das ferramentas e automação das atividades.  

Etapa 7 – Eliminar ou reduzir os elementos de setup 

A busca por possibilidades de melhorias e de eliminação das atividades 

de setup devem ser constantes. O estímulo à criatividade dos operadores deve fazer 

parte do projeto. 

Nesta etapa do estudo, cada ideia nova é muito valiosa, pois elas 

permitem uma continuação da redução do tempo de setup. 

 Etapa 8 – Padronização e documentação dos procedimentos de 

setup 

Realizadas as etapas anteriores, deve-se padronizar o novo método de 

realização das atividades de setup construído. 

Após a padronização, faz-se necessária a documentação e registro do 

novo método mais enxuto encontrado. 

 

3.2 Desenvolvimento do estudo de caso 

 

Etapa 1 – Formar a equipe responsável pelo projeto 

Para montar a equipe responsável, o idealizador do projeto, baseado na 

bibliografia estudada e no seu conhecimento sobre a máquina em estudo, propôs os 

possíveis participantes da equipe. Segue a estrutura adotada:  

- Líder do projeto: Amanda Costa – Estagiária;  

- Representante do processo produtivo: José Wilson – Responsável pelo 

PCP; 

- Supervisor do setor em estudo: Wellington Silva; 

- Responsável pela máquina: José Ricardo. 
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Foi apresentado o projeto da TRF para os possíveis membros da equipe, 

com o intuito de introduzi-los na cultura desta ferramenta. Aprovada a participação 

por todos os convidados, a equipe foi então consolidada. Em seguida, todos os 

membros passaram pelos treinamentos necessários e, por fim, encontravam-se 

preparados para realizar o projeto. 

Etapa 2 – Identificar e separar as atividades de setup externo e 

interno e eliminar as desnecessárias. 

A máquina estudada possui mais de um tipo de setup, sendo este 

determinado pelo tipo de tinta utilizado anteriormente. Neste trabalho será abordado 

e estudado apenas o setup de maior duração, pois os demais são realizados com 

base nos mesmos procedimentos variando apenas o produto utilizado para limpeza 

dos berços térmicos.  

Com a definição do setup a ser estudado planejou-se a gravação do 

vídeo. Este, então, foi gravado no dia 27/04/2012 e contou com a participação de 

todos os membros da equipe.  
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Quadro 2- Documentação do vídeo de setup da situação atual 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2012). 

Setor: Serigrafia Data: 

Operadores:  1 - Jose Ricardo 2 - Nino

Inicio Fim A B C D E F G

Separação da próxima referência 0:00:00 0:02:39 Operador 1 Operador 2 ocioso x

Busca do material necessário para 
limpeza dos berços térmicos

0:02:39 0:03:37 Operador 1 Operador 2 atuando x

Desencaixe das telas, armazenagem 
da tinta restante, lavagem das telas

0:02:18 0:15:28 Operador 2 Operador 1 atuando x

Limpeza dos berços térmicos com 
óleo diesel

0:03:37 0:15:56 Operador 1 Operador 2 atuando x

Busca pelo material necessário para 
limpeza dos berços térmicos com 

água
0:15:28 0:16:27 Operador 2 Operador 1 ocioso x

Limpeza dos berços térmicos com 
água

0:16:27 0:21:52 Operador 1 e 2 Operador 1 e 2 atuando juntos x

Secagem dos berços térmicos 
através dos flashes cures

0:21:52 0:22:40 Operador 1 e 2 ociosos x

Passagem da cola nos berços 
térmicos

0:22:40 0:26:56 Operador 1 e 2 Operador 1 e 2 atuando juntos x

Secagem da cola 0:26:56 0:29:10 Operador 1 e 2 ociosos x

Encaixe da tela 01 com rodo (c/ 
despejo da tinta) 

0:29:10 0:31:02 Operador1 e 2 Operador 1 e 2 atuadno juntos x

Teste do desenho 0:31:02 0:32:12 Operador 1 Operador 2 ocioso x

Encaixe da tela 02 com rodo (c/ 
despejo da tinta) e encaixe dos 

desenhos
0:32:12 0:35:30 Operador 1 e 2 Operador 1 e 2 atuando juntos x

Ajuste da posição marcada pelo laser 0:35:30 0:36:40 Operador 1 Operador 2 ocioso x

Por 1ª rodada das peças com goma 0:36:40 0:43:10 Operador 1 e 2 Operador 1 e 2 atuando juntos x

Observações

DOCUMENTAÇÃO DO SETUP

Atividades: A - Ficar pronto    B - Retirar serviço   C - Instalar o novo serviço   D – Preparar para funcionar     E- Testes   
F – Aprovação     G - EsvaziamentoEquipamento: P= Parado     O: Em operação

Nome da equipe: TRF Serigrafia

27/04/2012

Operadores
Classifique por Atividade

Identifique os Elementos
Duração
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O Quadro 2 mostra a documentação da atividade de setup gravada, 

relacionando todos os elementos que a constituem, seus respectivos intervalos de 

duração, além de suas classificações por tipo de atividades. 

Observando os dados apresentados no Quadro 2, conclui-se que o 

operador 2 tem parte significante do seu tempo comprometida com a ociosidade, 

podendo então ser melhor aproveitado. Além disso, observa-se também que 

nenhum dos elementos de composição do setup em estudo é classificado como 

atividades do tipo A (ficar pronto), F (Aprovação) ou G (Esvaziamento). Isso se deve 

ao fato de que as atividades do tipo A acontecem antes da máquina parar, fazendo 

parte ainda das atividades operacionais. As do tipo F ocorrem junto com as 

atividades de teste apresentando tempos insignificantes e as do tipo G ocorrem ao 

longo do processo operacional não compondo, portanto, o tempo de setup.  
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Quadro 3 - Separação dos elementos de setup 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2012). 

No Quadro 3, estão separadas todas as operações relativas ao setup 

interno e externo e ao tempo gasto em cada uma delas. Além dessas, também 

foram destacadas algumas atividades consideradas desnecessárias. De acordo com 

os dados apresentados, os tempos de setup interno são bem superiores aos de 

setup externo. 

Etapa 3 – Converter elementos internos em externo 

A partir da separação dos elementos por tipo de atividades realizada na 

documentação do vídeo, como mostra o Quadro 2, concluiu-se que uma boa parte 

Interno Externo Desnecessário

Separação da próxima referência 0:02:39
Busca do material necessário para limpeza 

dos berços térmicos
0:00:58

Desencaixe das telas, armazenagem da tinta 
restante, lavagem das telas

0:13:10

Limpeza dos berços térmicos com óleo diesel 0:12:19

Busca pelo material necessário para limpeza 
dos berços térmicos com água

0:00:59

Limpeza dos berços térmicos com água 0:05:25
Secagem dos berços térmicos através dos 

flashes cures
0:00:48

Passagem da cola nos berços térmicos 0:04:16
Secagem da cola 0:02:14

Encaixe da tela 01 com rodo (c/ despejo da 
tinta) 

0:01:52

Teste do desenho 0:01:10
Encaixe da tela 02 com rodo (c/ despejo da 

tinta) e encaixe dos desenhos
0:03:18

Ajuste da posição marcada pelo laser 0:01:10
Por 1ª rodada das peças com goma 0:06:30TOTAIS 0:44:09 0:10:42 0:01:570:44:09

Separação das atividades de setup

Identifique os Elementos
Setup

TEMPO DE SETUP INTERNO
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das atividades estão classificadas no tipo C. O Quadro 4 mostra o tempo dedicado a 

cada tipo de atividade, o que permite observar que boa parte do tempo de setup está 

dedicada as atividades do tipo C. Portanto, a otimização destas atividades pode 

proporcionar um ganho considerável de tempo na atividade de preparação estudada.  

Quadro 4 - Separação dos tipos de atividades de setup 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2012). 

A observação e análise do vídeo gravado permitiu a identificação de 

alguns elementos que podem ser convertidas para setup externo. 

Quadro 5 - Atividades externadas 

 

Fonte: Desenvolvida pela autora (2012). 

Tipo de atividade Tempo gastto

A. Ficar pronto

B. Retirar o serviço antigo 0:13:10

C. Instalar o novo serviço 00:29:38

D. Preparar para funcionar 00:12:50

E. Testes 0:01:10

F. Aprovação

G. Esvaziamento

Duração 
Líquida

0:12:19

0:05:25

0:04:16

0:22:00

Elementos

Total externado

Limpeza dos berços 
térmicos com óleo 

disel  e lavagem das 
telas

Limpeza dos berços 
com água

Passagem da cola nos 
berços térmicos
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O Quadro 5 relaciona as atividades que podem ser convertidas para setup 

externo, as quais totalizam um tempo de realização de 22 minutos.  

A possibilidade de externar estas atividades surgiu da ideia de lavar os 

berços térmicos enquanto a máquina funcionaria com outro conjunto de berços, ou 

seja, ao invés de lavá-los fixados na máquina estes deveriam ser removidos e 

substituídos por outros já limpos, os quais foram lavados externamente. 

Com essa proposta, o momento dedicado para instalação do novo serviço 

durante a atividade de setup se resumirá a troca dos berços térmicos sujos por 

outros já limpos. A cronometragem deste novo elemento de setup permitiu a 

obtenção do tempo de duração dele, o qual exigiu um total de quatro minutos para 

sua realização. 

Etapa 4 – Simplificar e melhorar as atividades de Setup 

Para a obtenção de melhorias, após assistir ao vídeo do setup, gravado 

no início do estudo, a equipe utilizou a técnica do brainstorming. A partir da 

combinação de algumas ideias propostas, surgiram algumas soluções para 

melhorias do setup, entre elas: 

- Criação de um quadro que liste e ordene as fichas técnicas de todas as 

referências que irão ser processadas naquele dia; 

- Desenvolvimento de um carrinho de transporte das telas e berços 

térmicos para limpeza; 

- Organização dos materiais necessários para realização da atividade de 

setup; 

- Treinamento para uma atuação mais efetiva do segundo operador; 

- Admissão de um terceiro operador para realização das atividades 

internas convertidas para externas; 

- Criação de uma etiqueta de identificação das telas por referência; 

- Marcação do registro em todas as telas para facilitar os encaixes dos 

desenhos; 

- Adoção de atividades paralelas buscando agilidade na realização do 

setup. 
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Ganhos importantes foram conquistados na atividade de setup com a 

operacionalização das melhorias propostas. 

Etapa 5 – Eliminar ou reduzir os elementos de Setup 

Com a organização do ambiente de trabalho as ferramentas necessárias 

para realização da atividade de setup ficam facilmente disponíveis o que elimina a 

necessidade de busca por estas ferramentas. 

As atividades de busca por material necessário para limpeza dos berços 

térmicos foram classificadas no Quadro 3 como desnecessárias podendo, então, 

serem eliminadas. Esta eliminação proporcionou uma redução de um minuto e 

cinquenta e sete segundos do tempo de setup.  

Neste caso, não foi possível a eliminação total da atividade de setup, mas 

uma redução significativa dela foi conquistada. Além disso, a filosofia da busca 

contínua pela redução do tempo de setup foi implantada na consciência dos 

operadores, o que tornou a busca por melhorias na atividade de setup parte da 

rotina diária deles.  

Etapa 6 – Padronização e documentação dos procedimentos de 

Setup 

A atividade de setup, ao assimilar tudo que foi proposto, adquiriu uma 

nova configuração. Antes que as novas medidas fossem postas em prática os 

operadores foram treinados e preparados para operacionalizarem o novo método. 

Com a implantação das soluções propostas, foi possível sistematizar o 

novo modo de preparação e consequentemente conquistar a redução de tempo 

proposta. A nova operação de setup é constituída pelos elementos listados no 

Quadro 6. 
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Quadro 6 - Documentação da nova atividade de setup 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora (2012). 

 

Setor: Serigrafia Data: 
Operadores:  1 - Jose Ricardo 2 - Nino

Inicio Fim A B C D E F GDesencaixe das telas e armazenagem da tinta restante 0:00:00 0:03:00 Operador 2 e 3 Operador 1 trocando os berços P xTroca dos berços térmicos 0:00:00 0:04:00 Operador 1, 2 e 3
Operador 2 entra quando termina 

a atividade anterior
P xEncaixe da tela 01 com rodo (c/ despejo da tinta) 0:04:00 0:05:43 Operador 1 Operador 2 buscando a tinta P xTeste dos desenho 0:05:43 0:06:43 Operador 1 Operador 2 buscando a tinta O xEncaixe da tela 02 com rodo (c/ despejo da tinta) e encaixe dos desenhos 0:06:43 0:09:26 Operador 1 Operador 2 despeja a tinta P x

Ajuste da posição marcada pelo laiser 0:09:26 0:10:36 Operador 1 Operador 2 ocioso P x

Por 1ª rodada das peças com goma 0:10:36 0:17:06 Operador 1 e 2 Operador 1 e 2 atuadno juntos O x

Identifique os Elementos
Duração

Operadores Observações Equipamento
Classifique por Atividade

DOCUMENTAÇÃO DO SETUP

Atividades: A - Ficar pronto    B - Retirar serviço   C - Instalar o novo serviço   D – Preparar para funcionar     E- Testes   F – 
Aprovação     G - Esvaziamento

Nome da equipe: TRF Serigrafia
07/05/2012

Equipamento: P = Parado     O = Em operação
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Os tempos apresentados no Quadro 6 foram obtidos a partir de um 

estudo de tempo realizado. Com o levantamento dos novos tempos concluiu-se que 

ao ser adotada a nova forma de preparação da máquina em estudo o tempo de 

duração desta atividade passará de quarenta e três minutos e dez segundos, como 

mostrado no Quadro 2, para dezessete minutos e seis segundos. 

Observando o Quadro 6 e o Quadro 2 é possível verificar, de forma clara, 

que houve diferentes reduções na atividade de setup, como a redução do número 

total de operações, do tempo total de realização do setup, do tempo de ociosidade 

do segundo operador e do tempo gasto com a busca de ferramentas e materiais. 

As atividades de setup externo estão listadas no Quadro 7. De acordo 

com o proposto pelo estudo, será necessário mais um operário para realização 

destas atividades.  
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Quadro 7 - Documentação das atividades externadas 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2012). 

Setor: Serigrafia

Operadores:  1 - Jose Ricardo 2 - Nino

Lavagem das telas 0:13:20 Operador 3
Operador 1 e 2 operando a 

máquina
O

Limpeza dos berços com óleo diesel 0:12:19 Operador 3
Operador 1 e 2 operando a 

máquina
O

Limpeza dos berços térmicos com 
água

0:05:25 Operador 3
Operador 1 e 2 operando a 

máquina
O

Passagem da cola nos berços 
térmicos

0:04:16 Operador 3
Operador 1 e 2 operando a 

máquina
O

Separação da próxima Referência 0:02:00 Operador 3
Operador 1 e 2 operando a 

máquina
O

TOTAL 0:37:20
OBS: Toda a atividade convertida para setup externo será operada por um novo 
operador, aqui chamado de Operador 3.

Identifique os Elementos Operadores Observações EquipamentoDuração

Equipamento: P = Parado     O = Em operação

Nome da equipe: TRF Serigrafia

SETUP EXTERNO
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Portanto, o tempo de preparação transferido para setup externo será de 

trinta e sete minutos e vinte segundos. Estes elementos, como o próprio conceito de 

setup externo propõe, serão realizados paralelamente ao funcionamento da 

máquina, pois todos eles serão realizados por um terceiro operário. 

Etapa 7 – Análise dos Resultados 

A análise dos benefícios, resultantes da aplicação do novo método, foi 

realizada através da comparação da quantidade produzida pela máquina e do custo 

de mão-de-obra direta gasto por peça. O levantamento foi feito com base em um 

período de três meses, pois a empresa trabalha com planejamento trimestral, já que 

são desenvolvidas quatro coleções de produtos ao longo do ano. 

A empresa em estudo produz ao longo de três meses para entregar os 

pedidos referentes a uma coleção. Ao longo do primeiro mês de produção ainda não 

se iniciaram as vendas, tornando assim a produção, deste período, empurrada. Nos 

dois meses seguintes, o planejamento da produção já pode contar com os pedidos 

em carteira, realizando assim a produção puxada já que prioridades de produção 

são definidas a partir dos pedidos. 

   O cenário atual da empresa em estudo, antes da aplicação da TRF, 

apresenta as seguintes características, mostradas no Quadro 8. 
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Quadro 8 – Cenário atual da produção 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2012). 

Tempo disponível 
máximo:

1º mês: 10.500

Tempo de setup: 2º mês: 6300
Produção mensal: 3º mês: 6300
Produção diária: 2 lotes de 250 =

R$ 1.407,03 /mês
Tempo de setup ao longo 

de um dia:
R$ 1.113,03 /mês

Tempo de parada 
operacional:

R$ 2.520,06 /mês

Eficiência: R$ 7.560,18 /trimestre
Tempo eficiente de 

produção:
R$ 0,33 /peça

Tempo padrão de 
produção por peça (min):

Tempo disponível 
máximo:

11:00:00 660 min

Tempo de setup: 00:43:10 43,17 min
Lote de produção:
Tempo padrão de 

produção de um lote 
(min):

Produção diária:

Período de produção puxada

Cenário atual - Antes da TRF
Produção Trimestral

TOTAL = 23.100

Custo MOD - Carrossel serigráfico
Operador 1 :

Número de setups 
realizados ao longo de 

300

Número (Y) de setups 
realizados ao longo de 

um dia:

50

0:54:52

54,87Y + 43,17Y + 25 = 
660

2

1:26:20

00:25:00

83,13%

0:01:06

09:08:40

Y = 6

Operador 2 :

TOTAL = 

Custo MOD trimestral = 

Custo de MOD/Peça = 

Período de produção empurrada

11:00:00

00:43:10
10.500

500
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O Quadro 8 mostra que no período de produção empurrada a empresa 

consegue produzir 10.500 peças mensais enquanto que no período de produção 

puxada produz apenas 6.300 peças. Essa diferença na quantidade produzida deve-

se, em grande parte, ao fato de que na produção puxada o tamanho do lote de 

produção é menor, o que acarreta numa quantidade maior de setups realizado ao 

longo do dia.  

Assim, a máquina estudada apresenta hoje uma capacidade de produção 

trimestral de 23.100 peças, independente do modelo do produto. A mão de obra 

destinada para a operação desta máquina representa um custo fixo de R$ 7.560,18 

por trimestre. Rateando este custo pela produção obtida, resulta-se no custo de R$ 

0,33 por peça. 

Para identificação do número de lotes que podem ser processados ao 

longo de um dia, foi desenvolvida uma fórmula baseada nos tempos de 

processamentos padrão das peças, no tempo de realização dos setups, no tempo 

das paradas operacionais, no tempo disponível total e na eficiência produtiva.  

Na situação atual, constatou-se que no período de produção puxada será 

possível a produção de seis lotes de cinquenta peças por dia. Com base nesta 

mesma fórmula, substituindo apenas os tempos da nova situação proposta pela 

TRF, foi possível prever a nova quantidade que será produzida no período de 

produção puxada e no período de produção empurrada. 



58 
 

Quadro 9 - Cenário proposto pela TRF 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora (2012). 

Tempo disponível 
máximo:

11:00:00 660 min 1º mês: 11.393

Tempo de setup: 00:17:06 17,10 min 2º mês: 9261
Lote de produção: 3º mês: 9261
Tempo padrão de 

produção por peça (min):
Tempo de produção de 

Tempo de parada 
operacional:

R$ 1.407,03 /mês

R$ 1.113,03 /mês
R$ 617,72 /mês

Produção diária: R$ 3.137,78 /mês
Produção mensal: R$ 9.413,35 /trimestre

R$ 0,31 /peça
Tempo disponível 

máximo:
11:00:00 660 min

Tempo de setup: 00:17:06 17,10 min
Lote de produção:

Tempo de produção de 
um lote (min):

Produção diária:
Produção mensal:

Cenário proposto pela TRF

Custo MOD - Carrossel serigráfico

Operador 1 :

Número (Y) de setups 
realizados ao longo de 

Período de produção empurrada Produção Trimestral

TOTAL = 29.915

250

Custo de MOD/Peça = Período de produção puxada

50

Operador 2 :

TOTAL = 543
Custo MOD trimestral = 

Operador 3 :

Número (Y) de setups 
realizados ao longo de 

54,87Y+17,1Y+25 = 660 Y = 8,82

11393

441
9261

0:01:06

4:34:20

00:25:00

274,33Y+17,1Y+25 = 
660

Y = 2,17

0:54:52
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 O Quadro 9 mostra que a nova produção trimestral será de 29.915 

peças. Rateando o custo de mão-de-obra direta destinada a esta máquina pela nova 

quantidade de produção, considerando que o novo operário gastará 60% do seu 

tempo realizando as atividades de setup externas desta máquina, o custo de MOD 

por peça será de R$ 0,31. 

Para que seja possível externar as atividades propostas, será necessário 

um investimento na compra de um novo jogo de berços térmicos. O custo de 

aquisição de cada berço térmico ou pallet é de R$ 1.125,00, assim, o custo do 

conjunto completo de 10 unidades será de R$ 11.250,00. Para a análise da 

viabilidade financeira do investimento foi calculado o payback ou tempo de retorno 

deste investimento. 

Quadro 10 - Cálculo do payback  

 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2012). 

O Quadro 10 mostra que com uma taxa de custo de capital de 10% a.a., 

com um investimento inicial de R$ 11.250,00 e um lucro mensal, resultante do 

investimento, no valor de R$ 2.616,77, o tempo de retorno do investimento será de 

aproximadamente quatro meses e nove dias.  

O lucro resultante do investimento foi conquistado a partir do incremento 

de 6.815 peças disponíveis para comercialização, promovido pelo estudo realizado. 

Com um preço médio de R$ 20,00, um lucro de 6% e uma perda de 4% chegou-se 

ao valor de R$ 2.616,77 ao mês como lucro. 

 Diante deste resultado, a cúpula administrativa da empresa aprovou a 

compra dos berços térmicos. 

 

Mês 0 Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7FC -R$ 11.250,00 R$ 2.616,77 R$ 2.616,77 R$ 2.616,77 R$ 2.616,77 R$ 2.616,77 R$ 2.616,77 R$ 2.616,77 i = 10% a.a -R$ 11.250,00 R$ 2.614,15 R$ 2.611,54 R$ 2.608,93 R$ 2.606,33 R$ 2.606,33 R$ 2.606,33 R$ 2.606,33i= 0,8% a.m -R$ 8.635,85 -R$ 6.024,30 -R$ 3.415,37 -R$ 809,04 R$ 1.797,28 R$ 4.403,61 R$ 7.009,944 0,31Payback descontado = 4,31  = Aprox. 4 mês e 9 dias
CÁLCULO DO PAYBACK DESCONTADO
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3.3 Considerações finais do estudo de caso 

 

A análise dos resultados permite uma boa visualização do que foi 

proposto pelo presente trabalho. A partir da apresentação dos resultados, é possível 

tirar algumas conclusões. 

O Quadro 11 mostra que além do ganho com aumento da produção, 

observa-se, também, uma redução dos custos por peças. 

Quadro 11 - Comparação dos cenários 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2012). 

Sabendo que o macroprocesso de serigrafia é o atual gargalo da 

empresa, o aumento da produtividade deste setor proporcionará um ganho de 

produção em todos os setores do processo produtivo. 
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4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Visando atingir os objetivos específicos do presente trabalho foi elaborado 

inicialmente um embasamento teórico sobre a Troca Rápida de Ferramenta. Neste 

estudo conceitos da mentalidade enxuta e da metodologia da TRF foram abordados.  

Ao longo do desenvolvimento do trabalho foi possível verificar os 

principais ganhos que podem ser obtidos a partir da aplicação da TRF. A otimização 

das atividades de setup, a redução dos tempos de setup em 60,38% do tempo inicial 

e o aumento da flexibilidade da empresa foram melhorias constatadas neste 

trabalho.  

Assim como a teoria afirma, a prática apresentada no estudo de caso 

deste trabalho também mostrou que os princípios da TRF conseguem tornar os 

processos produtivos mais flexíveis. Reduzindo o tempo de preparação da máquina 

em estudo em 26 minutos e 4 segundos haverá um aumento do tempo disponível 

para a produção. Consequentemente, o aumento deste tempo acarretará no 

aumento da produtividade do sistema em estudo. Portanto, a TRF possibilita um 

maior tempo disponível para produção de diferentes produtos em pequenas 

quantidades.  

Com base nos conceitos da produção enxuta, um método de implantação 

das técnicas da TRF foi elaborado. 

No estudo de caso foi, então, proposta a aplicação da TRF, de acordo 

com a metodologia elaborada. A partir da implantação das ideias e das técnicas 

propostas pelo método, resultados como o aumento de 6.815 peças na produção 

trimestral e a redução de R$ 0,02 no custo de MOD/peça foram alcançados. 

A transferência de um grande número das atividades de setup internas 

para externas exigiu a disponibilidade de um novo operador para realização delas. O 

presente estudo não se preocupou com o tempo de realização das atividades 

externadas. Futuros trabalhos podem surgir com base na necessidade de um estudo 

de tempos e métodos destas atividades. 

O sucesso do projeto também incentiva o surgimento de novos trabalhos 

focando na implantação da TRF nos demais setores do processo produtivo 

estudado. 
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Em suma, os objetivos apresentados no início do trabalho foram 

atingidos. A TRF tem se mostrado um importante alicerce para conquista da redução 

dos desperdícios de tempo nas atividades de setup.  
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