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PROPOSTA DE REDUÇÃO DO TEMPO DE SETUP COM O USO DA TROCA RÁPIDA DE
FERRAMENTAS (TRF)
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar uma sistemática aperfeiçoada de setup para as etapas de
bobinagem e de pré-montagem de uma indústria de componentes eletrônicos do ramo automotivo, a partir do uso da
troca rápida de ferramentas (TRF). Este estudo de caso aponta a relação entre tempo de setup e custos inerentes à
produção de um amplo mix de produtos, buscando, a partir disso, demonstrar os desperdícios originados de um
setup executado sem um padrão definido pela empresa e as vantagens utilizando-se as técnicas de TRF. Com a
aplicação da troca rápida de ferramentas, foi possível reduzir o tempo de setup, em média, em 30 minutos e 3
segundos, ou seja, aproximadamente 16% do tempo verificado inicialmente. Com tais resultados, concluiu-se que a
TRF pode ser uma ferramenta útil, visto que a redução dos tempos de setup ocasiona, consequentemente, a redução
dos custos e a melhora do desempenho da empresa, possibilitando a ampliação do mix de produção.
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Abstract: This article aims to present an improved setup system for the stages of winding and pre-assembly of an
electronic components company from the automotive sector, considering the use of quick tooling change (QTC).
This case study points out the relation between setup time and inherent production costs of a wide mix of products.
By doing so, this work is seeking to showcase the amount of waste that arises from a setup devoid of a company
pattern, as well as the advantages of the QTC techniques. Through the application of quick tooling change, the setup
time could be reduced in an average of 30 minutes and 3 seconds, meaning approximately 16% of the initial time.
Such results lead to the conclusion that QTC is a useful tool, since the reduction in setup time consequently causes a
reduction of costs and an improvement in a company's performance, what enables the extension of a mix of
production.

Keywords: Quick Tooling Change. QTG. Setup. Production.

1

INTRODUÇÃO
Por conta do mercado competitivo, as empresas diariamente têm como desafio o

aperfeiçoamento de seus processos, a inovação e o atendimento às necessidades de seus clientes. O
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mercado automotivo é um dos mais acirrados nesses termos e, visto essas necessidades, tais indústrias
precisam ter como premissa a entrega a seus clientes de produtos com qualidade superior, com maior nível
de customização e dentro do prazo estipulado – sendo, conforme Porter (2004), as que melhor conduzem
essa difícil equação aquelas que dispõem de maior competitividade.
Nesse contexto, os atributos qualidade, customização, prazo, inovação, entre outros fatores,
levam ao aumento de custos com manufatura, como consequência do maior mix de produtos e da maior
necessidade de mão de obra, tanto operacional quanto técnica. O custo, de acordo com Ohno (1997), é o
único atributo controlável pela empresa, e, por isso, deve-se ter atenção máxima a essa variável, no que se
refere tanto à matéria-prima quanto aos desperdícios provenientes dos processos produtivos, os quais, se
analisados de forma técnica, sempre demonstram boa margem de redução e, muitas vezes, de eliminação.
O Sistema Toyota foi pioneiro na análise desses desperdícios com ferramentas práticas de
implantação de melhorias, como a troca rápida de ferramentas (TRF). Outros exemplos aparecem em
algumas literaturas, como o Single Minute Exchange of Dies (SMED), que destaca principalmente a
redução de custo por meio da redução do tempo de setup da empresa, a qual possibilita também, pela
minimização do tempo de atravessamento do produto, a produção de lotes menores, ampliando do mix de
produtos manufaturados. Desse modo, existe um melhor aproveitamento de mecânicos e de operadores,
pois, com menor tempo de envolvimento com as trocas de setup, estes terão maior disponibilidade para
executar outras tarefas.
O presente estudo de caso desenvolve-se a partir da problemática de uma indústria de
capacitores eletrolíticos que atende ao mercado europeu, a qual possui um grande mix de produtos e, em
decorrência, um grande número de setups. Esses setups não obedecem a um padrão definido pela empresa,
pois não existe formalmente documentação com a sistemática adequada, gerando uma grande diversidade
de sistemáticas, a partir da qual cada mecânico executa a troca e o ajuste de ferramentas conforme sua
experiência, o que gera discrepâncias no tempo de setup, maior número de sucata, comprometimento e
desgaste prematuro do equipamento e, por fim, dificuldade de planejamento da produção em função da
irregularidade de tempo nos setups.
Dessa forma, este artigo busca responder ao seguinte questionamento: “Como é a sistemática
de setup mais adequada para os processos de bobinagem e de pré-montagem de uma empresa de
componentes eletrônicos automotivos?”.
Neste estudo, o objetivo principal é propor uma sistemática otimizada de setup para as etapas
de bobinagem e de pré-montagem de uma linha de produção de componentes eletrônicos automotivos. Por
sua vez, os objetivos específicos são 1) separar os tempos das atividades do setup por meio da descrição
do processo de setup atual; 2) criar uma sistemática formalizada para os setups e 3) reduzir o tempo de
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setup das etapas de pré-montagem e de bobinagem, fazendo uso da revisão bibliográfica como base e
fundamentação das técnicas aplicadas ao estudo.
O presente artigo está estruturado na seguinte ordem, capítulo 1 introdução; breve
contextualização da TRF, bem como sua importância dentro do Sistema Toyota, a questão que norteou o
estudo, os objetivos geral e específicos, o capítulo 2 revisão de literatura; apresenta os fundamentos
teóricos de diversos autores inicialmente sobre o Sistema Toyota, programação da produção, Setup e por
fim a troca rápida de ferramentas (TRF). O capítulo 3 intitulado método; descreve a metodologia
empregada no estudo para coleta dos dados, capítulo 4 Análise e discussão dos resultados; demonstra um
breve histórico da empresa objeto da pesquisa, aplicação do estudo e a proposta de TRF, e como capítulo
5 as considerações finais; apresentando as conclusões do estudo.
2

REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Sistema Toyota
Conforme Ohno (1997), o sistema Toyota tem como pilar a eliminação dos desperdícios
oriundos da produção, diferentemente do sistema de Ford, que abarca a montagem de lotes grandes,
produzindo muitos carros de um único modelo. Em contraponto ao sistema Fordista, o sistema Toyota
prega a fabricação de pequenos lotes visando à necessidade real, sendo, nesse sentido, uma produção
voltada para a demanda dos consumidores, o que necessita de um sistema flexível nas trocas de setup. A
Figura 1 representa a filosofia do Sistema Toyota, na qual se intenta a redução do tempo entre a entrada do
pedido do cliente e a entrega do produto acabado, para que haja uma mais rápida entrada do dinheiro.

Figura 1 – Representação simplificada do sistema Toyota
Fonte: OHNO, 1997, XI

O Sistema Toyota é, conforme Ohno (1997), baseado na redução de desperdício e, entre seus
fundamentos, destaca-se o sistema Just-in-Time (JIT) e a Autonomação. O Just-in-Time estabelece que as
partes a serem montadas devem chegar à etapa de produção em quantidade correta e somente no exato
momento em que serão utilizadas no processo produtivo, estabelecendo-se, assim, um fluxo que
corresponda à afirmação de que, na sua totalidade, será possível chegar ao estoque zero. Por sua vez, com
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a premissa da Autonomação, isto é, automação com um toque humano, as máquinas necessitam dispor de
dispositivos que, em caso de acúmulo de resíduos, por exemplo, não permitam a continuidade do
processo, parando o equipamento e eliminando riscos de quebra de ferramentas ou matrizes, bem como
realizando a parada de produção de eventuais produtos em desconformidade. Um exemplo desse tipo de
dispositivo citado por Ohno (1997) é o de um sistema autônomo que executava a parada de uma máquina
de tear quando uma de suas linhas partia, evitando problemas no equipamento e interrompendo a
produção de um produto desconforme.
Slack, Chambers e Johnston (2009) vão ao encontro de Ohno (1997) ao afirmarem que o Justin-time é uma abordagem de sistema completo, que tem como objetivo principal e global eliminar os
desperdícios, resultando em uma produção com menor custo e um atendimento da demanda no momento e
no local certos, os quais devem estar aliados à qualidade da entrega. Por fim, Corrêa e Corrêa (2013)
acrescentam que o Just-in-time fundamenta principalmente as questões de flexibilidade do processo e de
qualidade, colocando como metas a melhoria contínua e a atuação ininterrupta sobre os desperdícios,
agregando, dessa forma, valor ao produto.

2.2 Programação da produção

De acordo com Ohno (1997), a escolha do tipo de sistema de produção a ser empregado é
muito particular de cada empresa, pois a filosofia e a criatividade de supervisores e de gerentes têm
influência direta sobre os resultados da metodologia empregada. Nesse sentido, a metodologia de
produção empurrada, amplamente utilizada no meio industrial, é, para Ohno (1997), compreendida como
a programação da produção determinada por uma previsão de demanda e pela quantidade de estoque
disponível. A informação de programação é, dessa maneira, pré-determinada por um sistema padrão. Já no
sistema de produção puxada Just-in-time, a quantidade a ser produzida tem como fonte o pedido do
cliente, e, assim, o último processo recebe a informação, que é passada do final para o início, com as
quantidades a serem produzidas para atender a demanda na quantidade correta.
Slack, Chambers e Johnston (2009) afirmam, por sua vez, que a produção nivelada traz
benefícios substanciais, pois se atinge um mix equalizado de produtos, entregando ao cliente uma
variedade maior de produtos no tempo estipulado, reduzindo prazos. A Figura 2 demonstra um
comparativo de produção em grandes lotes e de uma produção nivelada, em que é possível verificar a
saída de um mix diário de produtos.
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Figura 2 – Representação da programação em grandes lotes vs. programação nivelada
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Fonte: Slack, Chambers e Johnston (2009) adaptado

A Figura 2 mostra o comparativo entre a programação da produção de uma empresa que
fabrica um mix de três produtos. No exemplo de programação em grandes lotes, a saída dos produtos não
é equalizada, já que se pode observar que o primeiro lote do produto C estará disponível somente no final
do 4º dia, enquanto que, na programação nivelada, diariamente serão entregues os três produtos em lotes
menores, de forma equilibrada, com maior facilidade de atendimento da demanda de diversos clientes, já
que esse tipo de programação requer setups de forma rápida, evitando atrasos na entrega dos produtos.
Com isso, é possível observar o quanto é importante verificar a programação da produção e as suas
implicações durante o decorrer do processo.
Corrêa e Corrêa (2013) ampliam as afirmações de Ohno (1997), indicando que o Just-in-time,
fundamentalmente, tem o objetivo de reduzir o custo e obter qualidade superior e flexibilidade de
processos, a fim de atender às variações de demanda e de mix de produtos. Assim, é imprescindível que os
estoques sejam retirados do sistema produtivo e que o processo seja balanceado de forma a existir um
atravessamento suave e contínuo tanto de matéria-prima quanto de produtos em processamento. Além
disso, o Just-in-time também deve ter zelo quanto à restrição do mix de produtos produzidos em grande
volume ou deve usar projetos adequados à manufatura e montagem, de forma que o mercado tenha um
mix ampliado de produtos, mas que, no processo de produção, faça uso de um número de itens restritos,
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para minimizar os impactos de mudanças de setup ou de materiais.

2.3 Setup

Setup é o tempo necessário na execução de atividades entre a produção da última peça
manufaturada de um determinado produto até a manufatura da primeira peça do próximo produto,
conforme Moura e Banzato (1996). Complementarmente ao que descrevem tais autores, Black (1998) usa
o critério de qualidade, afirmando que setup seria o tempo transcorrido entre a manufatura da última peça,
dentro dos critérios de qualidade, até o início da manufatura de outro produto, dentro dos critérios de
qualidade.
Por sua vez, Slack, Chambers e Johnston (2008) definem setup como o tempo entre uma
atividade e outra e distinguem-no em dois tipos: o setup interno, definido como as atividades executadas
durante a parada do equipamento, e o setup externo, atividade executada para ganho de tempo com o
equipamento em operação. A redução do tempo de setup é considerada, para Machado et al. (2008), um
diferencial competitivo que agrega valor, devendo haver a necessidade permanente de reduzir o lead time
para alcançar custos menores e maior produtividade.
Nesse sentido, o melhor método de avaliação do setup para análise dos tempos internos é, para
Rese (2012), a filmagem, pois possibilita ter a exatidão das tarefas executadas, bem como o tempo
despendido em cada atividade, auxiliando, de forma prática, a elaboração e a separação dos movimentos
de operadores e de mecânicos responsáveis pelo setup.
Entretanto, Avi Junior, Araújo e Ribeiro (2010) fazem crítica ao setup, na medida em que este
se reflete proporcionalmente na perda de produtividade do processo. Assim, os autores afirmam que o
tempo despendido no setup pode ser avaliado como o indicador principal na aplicação das técnicas de
troca rápida de ferramentas (TRF).
O tempo despendido no setup é uma perda relevante para as empresas; por conta disso, usar
ferramentas para redução ou eliminação de tal tempo pode ser a marca distintiva de uma indústria frente a
seus concorrentes. Nesse horizonte, o uso das técnicas de troca rápida de ferramentas (TRF) pode ser um
diferencial positivo na produtividade, gerando maior produtividade ou mesmo ampliando o mix de
produtos entregues ao cliente.

2.4 Troca rápida de ferramentas (TRF)

Costa Junior (2012) destaca que se concentrar na troca rápida de ferramentas é essencial para a
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existência de um sistema de produção enxuto ou Just-in-time, em que entregar a quantidade correta de
produto no tempo correto é fundamental e necessário para a redução contínua ou eliminação do tempo de
setup. Por conta disso, a troca rápida de ferramentas é, para Ohno (1997), um requisito fundamental para a
existência do Sistema Toyota.
Segundo Shingo (1996), a TRF foi desenvolvida a partir de estudos aprofundados dos aspectos
teórico e prático do setup, com a premissa principal de reduzir ou eliminar o desperdício. O autor fez
distinção em relação a quatro etapas importantes para a aplicação da TRF, como é elencado a seguir:

a. Estágio preliminar: operação antes de aplicadas as melhorias de TRF (operação do modo
inicial).
b. Estágio 1: início da aplicação da TRF, quando há a execução da separação de tempos internos
e externos do setup.
c. Estágio 2: redução do tempo interno e conversão da atividade que era executada com a
máquina parada em tempo externo, ou seja, antes da parada do equipamento.
d. Estágio 3: simplificação geral da operação e execução de melhorias de projeto para redução e
eliminação de ajustes.

A Figura 3 demonstra a redução do tempo de setup interno conforme a aplicação das
melhorias da troca rápida de ferramentas em cada estágio do processo.
Figura 3 – Organograma dos estágios da troca rápida de ferramentas

Fonte: Shingo (1996), p. 314
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É possível observar na figura 3 a redução gradual do tempo de setup conforme avançam os
estágios de implantação das técnicas da TRF.

3

MÉTODO

A metodologia empregada no presente trabalho tem abordagem qualitativa, com a qual, de
acordo com Mascarenhas (2012), o pesquisador pode desenhar o estudo de forma mais adequada ao objeto
estudado, fazendo, dessa maneira, uso de uma metodologia mais coerente frente ao tema tratado e
apresentando uma estrutura sólida, para que o trabalho tenha valor perante a comunidade científica e tenha
a sua aprovação.
Esta pesquisa apoia-se no estudo de caso, já que, de acordo com Yin (2010), isso permite ao
pesquisador compilar as características significativas de eventos e fatos cotidianos da vida real, o
comportamento social, os processos dentro das indústrias, as organizações, entre outras possibilidades.
A coleta de dados foi realizada por meio da observação participante do pesquisador, uma vez
que, conforme Gil (2010), dessa forma, o investigador assume papel dentro do grupo, assim chegando ao
conhecimento da forma como este normalmente se estrutura. Partindo disso, o pesquisador realizou a
filmagem do momento de troca de setup completo dos processos de bobinagem e de pré-montagem,
executados pelos mecânicos preparadores, nos três turnos de produção, no mês de janeiro de 2016
alcançando-se, assim, o setup completo nesses turnos e equipamentos. Entretanto, antes da realização da
filmagem, o pesquisador reuniu a equipe de produção a fim de orientá-la quanto à necessidade de executar
as atividades com naturalidade e normalidade, conforme a rotina da equipe e desconsiderando a presença
do pesquisador durante a filmagem. O pesquisador ficou à distância aproximada de um e dois metros, para
não causar interferência na locomoção da operadora e do mecânico durante os ajustes, a troca de peças e
as ferramentas do equipamento. Além disso, nenhuma informação foi trocada pelo pesquisador com o
mecânico durante o processo de setup, tendo única e simplesmente executado a filmagem do setup. Na
sequência de tal etapa, o pesquisador analisou o vídeo diversas vezes, com o objetivo de mensurar os
tempos de cada etapa do setup. Para isso, foi utilizado um programa de edição de vídeo, com o qual foi
possível executar a marcação de inúmeros pontos, os quais estão expostos na planilha ilustrada na Figura
4.
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00:06:59
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Troca de
de comprimento
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nº de
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do
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15
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00:09:16
00:08:30
25
Procura
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mesa 2
00:00:00
15
00:08:35 00:00:00
00:07:39 00:08:45
00:09:16 00:02:55
00:08:30
finais de
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e faltante
180º no
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painel
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e
180º
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26
Troca das garras da mesa 2
00:10:23 00:06:56 00:04:21 00:07:13
16
Procuradadaaltura
garradodesensor
transferência
00:02:47 00:03:25 00:00:00 00:02:04
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do padronizador no
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00:02:45 00:02:35 00:03:17 00:02:52
Troca
da
Garra
de
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o
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17
00:01:00 00:00:56 00:01:40 00:01:12
aufnahme
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conjunto
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do
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30
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19
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00:01:28 00:01:02
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na
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Transferência da mesa 3 para o Jig
00:12:40 00:08:45 00:08:30 00:09:58
20
Ajuste do
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de medidas
de setup da bobina
00:05:56 00:07:38
00:03:45 00:04:08
00:09:50 00:05:30
00:06:30
32
Troca
de canecas
00:04:45
Continua...
Troca das garras de transporte da mesa 2 para
33
00:06:45 00:06:43 00:04:52 00:06:07
mesa 3
Ajuste do posicionador da bobina no fundo da
34
00:06:32 00:05:35 00:07:26 00:06:31
caneca solda ultrassom
Troca do sonotrodo para caso de troca na
35
00:09:20 00:08:26 00:08:38 00:08:48
quantidade de lide
Troca da base do disco diâmetro, trocando
36
00:01:45 00:01:56 00:01:40 00:01:47
sempre o diamante da base da solda
37
Ajuste da base do disco
00:12:14 00:14:01 00:12:39 00:12:58
Troca da garra de transporte do disco para base
38
00:02:12 00:04:25 00:03:32 00:03:23
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39
Troca da torre de transporte do disco
00:04:10 00:02:45 00:03:05 00:03:20
40
Ajuste dos parâmetros da solda ultrasom
00:01:00 00:02:56 00:01:54 00:01:57
Ajuste do posicionador dos lides para etapa de
41
00:01:37 00:02:51 00:02:38 00:02:22
solda ultrasom
42
Ajuste do conjunto da dobra do lide
00:01:02 00:00:49 00:01:03 00:00:58
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Ajuste- da
largura
da calha
do vibrador
00:01:45 00:01:54 00:00:59 00:01:33
25
45
Troca do produto no sistema de visão da solda
00:00:50 00:00:56 00:00:40 00:00:49
Tempo total em horas, minutos e segundos
3:22:24 3:12:25 2:50:53 3:08:34
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Figura 4 – Tempos das atividades do setup realizado nos turnos 1, 2 e 3
Fonte: o autor (2016)

Com os dados ordenados na planilha conforme observado no vídeo, primeiramente se calculou
a média de tempo das atividades nos três turnos de trabalho. A partir disso, verificou-se o custo dos setups
entre julho e dezembro de 2015, separando-se os tempos internos e externos em uma nova planilha para,
então, avaliar as possíveis melhorias que poderiam ser empregadas na sistemática. Com base em tal
exame, transformou-se o tempo interno em externo, eliminando, portanto, etapas desnecessárias do
processo. Por fim, propôs-se uma sistemática adequada de setup, com maior organização, respaldada no
exame empreendido nesta pesquisa.

4

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

4.1 A empresa
A empresa observada no presente estudo de caso foi fundada em 1954 por descendentes de
imigrantes alemães, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, com o propósito de fabricar
capacitores de papel e styroflex. Três anos depois, ela foi integralmente adquirida por um grupo alemão,
tendo sido suas instalações fabris, em 1962, transferidas para a cidade de Gravataí, na região
metropolitana de Porto Alegre. Foi somente em tal ano que se iniciou a produção de capacitores
eletrolíticos de alumínio, sendo, três anos após, incluídos os capacitores de filme de poliéster. Mais tarde,
já em 1999, a fábrica passou a fazer parte de um grupo de empresas alemãs com participação acionária de
um grupo japonês de empresas associadas e tornou aberto o seu capital no mercado de ações. Em 2002, a
denominação social foi alterada.
Contando com mais de vinte mil funcionários, o grupo possui centros de projeto, fabricação e
vendas na Europa, Ásia, América do Norte e América do Sul, e a sua matriz, com sede em Munique,
Alemanha, é líder mundial na fabricação de componentes eletrônicos, módulos e sistemas. Em 2009, o
grupo alemão fundiu-se com a divisão de componentes eletrônicos de uma grande multinacional japonesa,
a qual se transformou, desde então, em uma empresa do grupo, com sede em Tóquio, Japão.
Assim, os componentes eletrônicos produzidos no local podem ser encontrados em todos os
produtos elétricos e eletrônicos, desde os setores automotivo e industrial até os segmentos de informações,
comunicações e eletrônica de consumo, e têm a capacidade de armazenar energia elétrica, selecionar
frequências e proteger contra sobrevoltagem e sobrecorrente. A empresa, além de desenvolver e fabricar
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capacitores de filme plástico e capacitores eletrolíticos de alumínio, também processa folhas de alumínio e
de filme plástico para seu próprio uso.
Atualmente, a fábrica conta com cerca de 1.700 funcionários, produzindo aproximadamente
1,7 bilhões de componentes por ano, os quais são fornecidos para quase 250 clientes em todo o mundo –
praticamente 80% dos componentes produzidos nessa fábrica são destinados à exportação para Europa,
Ásia, NAFTA (North American Free Trade Agreement), América do Sul e Central. Em relação,
especificamente, ao mercado automotivo europeu, pode-se concluir, a partir de dados publicados pela
ACEA (Associação Europeia dos Produtores de Automóveis), em relatório econômico e de mercado Q12016, que houve um crescimento de 8,2% no registro de veículos novos na União Europeia comparado ao
Q1-2015 (Figura 5).
Figura 5 – Registro de veículos de passageiros novos na União Europeia

Fonte: Relatório Econômico e de mercado da ACEA Q1 – 2016

4.2 Aplicação do estudo

A partir da observação participante da referida empresa, o presente estudo foi desenvolvido na
linha de produção de capacitores eletrolíticos, cuja produção é exclusiva para o mercado automotivo e a
partir da qual são produzidas soluções para aplicações como Power Train (gerenciamento de motor,
sistema de transmissão, resfriamento do motor, injetores de combustível e bombas para circulação de
agua), Safety (direção elétrica, freio elétrico), Convenience (limpador de para-brisas, ventilador do
radiador) e e-Mobile (DC- link inversor 48V, Booster-starter-generator e turbo charger). O setor tem
participação importante na empresa, pois corresponde a aproximadamente 60% das vendas totais e opera
com a produção no limite da capacidade.
Existem quinze dimensões diferentes produzidas no setor axial – subdivididas em diâmetros
de 12, 14, 16, 18, 20 e 21mm, e em alturas compreendidas entre 25, 30, 35, 40 e 50mm –, que são
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distribuídas entre mais de 150 produtos diferentes. Esse setor é dividido em seis linhas de montagem de
capacitores, os quais passam pela manufatura nos processos de bobinagem, pré-montagem, impregnação,
montagem, reoxidação, teste, lavagem, solda e embalagem.
Na Figura 6, é representado o layout das etapas de bobinagem e de pré-montagem,
demonstrando a disposição das linhas e o equipamento utilizado para coleta dos dados (situado na linha 5
da Figura).
Figura 6 – Layout das etapas de bobinagem e de pré-montagem

Fonte: o autor (2016)

Na Figura 7, podem ser observados os processos e suas respectivas sequências de produção.
Em destaque, está o processo de bobinagem e pré montagem, etapa que é o objeto do estudo dos tempos
de setup.
Figura 7 – Fluxograma dos processos de produção

Fonte: o autor (2016)
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Os processos de bobinagem e de pré-montagem foram escolhidos para filmagem e
desenvolvimento da proposta de TRF, pois são os processos de setup que envolvem o maior número de
ferramentas e conjuntos a serem trocados e para os quais mais se despende tempo. Como ponto-chave, é
um processo gargalo na linha de produção, e sua parada acarreta diretamente a perda de produtividade do
setor e o não atendimento à demanda.
A programação da produção da empresa deste estudo foi planejada de forma a priorizar o
nivelamento da entrega dos processos finais, dentro das suas capacidades, uma vez que, conforme
afirmam Slack, Chambers e Johnston (2009), a produção nivelada traz inúmeros benefícios, como o
aumento da diversidade de produtos entregues dentro do prazo. Entre alguns critérios utilizados para essa
programação, optou-se pela ocupação da maior parte da capacidade de equipamentos possível, visto que
alguns produtos não passam por todas as etapas do processo – assim, caso o planejamento não seja
eficiente, equipamentos e pessoas ficarão ociosas nos processos intermediário e final.
A priorização do nivelamento da produção e o atendimento dos prazos confirmados com os
clientes levam a um aumento do número de setups nas etapas de bobinagem e de pré-montagem, que,
segundo Avi Junior, Araújo e Ribeiro (2010), refletem em perda de produtividade. Assim, por exemplo,
entre os meses de julho e dezembro de 2015, houve um número expressivo de setups na empresa aqui
analisada, por conta da necessidade de produzir um determinado mix de produtos em razão da demanda
dos clientes. Na Figura 8 a seguir, pode-se observar o histórico de setups nos referidos meses de 2015.
Figura 8 – Número de setups realizados entre julho e dezembro de 2015.

Fonte: o autor (2016)
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A partir da soma dos setups apresentados na Figura 8, atinge-se o resultado de 472 setups.
Utilizando, como base, o custo estimado de R$ 700 por hora de máquina parada (valor apontado pela
engenharia de processo), é possível estimar o custo despendido pela empresa no período de julho a
dezembro de 2015, conforme cálculos da Figura 9.

Figura 9 – Custo estimado dos setups entre julho e dezembro 2015
Turno 1
Turno 2
Turno 3
Subtotal

Linha 1
29
41
50
120

Linha 2
9
2
5
16

Custo de máquina parada
Tempo médio de setup
Nº de setups

Linha 3
38
40
27
105

Linha 4
19
12
13
44

Linha 5
56
51
51
158
TOTAL

Linha 6
12
11
6
29
472

R$ 700,00
3,14 horas
472

Custo estimado do período com setups
=
(∑ nº de setups) x (Tempo médio de setup) x Custo de máquina parada por hora
Custo estimado do período com setup = (472) x 3,14 h x R$ 700,00 = R$ 1.037.456,00

Fonte: o autor (2016)

Com os cálculos demonstrados na Figura 9, chega-se ao custo total de R$ 1.037.456,00 com
setup. Em relação a isso, Machado et al. (2008) consideram a redução do tempo de setup um diferencial
competitivo e indicam a necessidade permanente de reduzir o lead time para alcançar menor custo e maior
produtividade. A partir disso e com base no custo envolvido na atividade, constata-se que, fazendo-se uso
da TRF, é possível ter significativo ganho financeiro e atender à demanda do mercado europeu, que,
segundo a ACEA, tende a crescer entre os anos 2016 e 2017, mantendo os prognósticos econômicos do
período passado.

4.3 Troca Rápida De Ferramenta (TRF)

Através dos dados relativos aos tempos das atividades do setup realizado nos turnos 1, 2 e 3
(representados na Figura 4), foi viável separar os tempos externos e tempos internos com o objetivo de
otimizar o setup com a transformação de atividades de setup interno em externo. De acordo com as
premissas de Shingo (1996), por meio da separação dos tempos de setup é possível reduzir ou eliminar os
desperdícios.
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Figura 10 – Atividades de tempo externo do Setup
ETAPA
3
4
7
11
16
22
25
45

Setup Externo
ATIVIDADE
Retirar as quebras da máquina
Buscar materiais
Buscar no armário as pastilhas da solda fria
Procura do rolete da fita de fechamento
Procura da garra de transferência
Retirar quebras do programa anterior.
Procura de garra faltante da mesa 2
Troca do produto no sistema de visão da solda
Redução média do tempo interno

T. médio
00:01:18
00:04:01
00:02:38
00:02:14
00:02:04
00:01:04
00:02:55
00:00:49
00:17:03

Fonte: o autor (2016)

Na Figura 10, estão separados os tempos das atividades que podem ser executadas com a
máquina em operação, com a qual se propicia uma redução média de 17 minutos e 03 segundos de setup.
Seguindo o mesmo cálculo demonstrado na Figura 9, tem-se uma redução de custo estimada em torno de
R$ 93.888,67, considerando iguais período e número de setups.

4.3.1 Proposta de setup
Com a análise e a separação dos tempos internos e externos, foi possível criar uma nova
sequência de setup, considerando tanto uma melhoria tecnológica, em relação à atividade que demandava
maior tempo para sua execução, quanto de organização, para reduzir o tempo do setup da máquina.
Figura 11 – Peça original de ferramenta de solda ultrassom

Fonte: o autor (2016)
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Figura 12 – Melhoria tecnológica da ferramenta de solda ultrassom

Fonte: o autor (2016)

Na Figura 12, é apresentada a melhoria proposta para redução dos tempos de troca e de ajuste
da base da solda ultrassom, referentes às etapas 36 e 37 da Figura 4. Com essa mudança da ferramenta, os
tempos de ajuste e de troca limitam-se a menos de um minuto, promovendo uma redução de 13 minutos
no setup total.
Figura 13 – Adequação das gavetas de setup

Kit de setup antes da organização

Kit de setup com compartimento

Fonte: o autor (2016)
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Também foram executadas melhorias nas gavetas onde são guardados os kits de setup, como
pode ser verificado acima, na Figura 13. Essas alterações foram propostas com o objetivo de eliminar a
possibilidade de faltar alguma das peças durante o setup, já que, facilmente, é possível localizar a ausência
de um artigo necessário antes da parada da máquina, ou seja, durante a fase de revisão, etapa criada na
proposta final.
Conforme as afirmações de Shingo (1996), a TRF pode ser implantada seguindo três estágios
distintos, em que, primeiramente, faz-se a separação do setup externo, seguida da conversão de setup
interno em externo, e, finalmente, apresenta-se uma proposta final com a melhoria de diversos aspectos –
os quais podem ser observados, em relação ao estudo em questão, na Figura 14, a seguir.

Figura 14 – Proposta final de setup
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Atividades antes da parada da máquina
ETAPA
ATIVIDADE
1
Buscar materiais
2
Revisar kit de setup se existe falta de peças
3
Buscar no armário as pastilhas da solda fria
4
Retirar as quebras da máquina
5
Troca do produto no sistema de visão da solda
Atividades com máquina parada
ETAPA
ATIVIDADE
1
Iniciar parada no sistema de controle de produção
2
Retirar rolos de material da maquina
3
Colocar materiais
4
Passagem de padrão de largura folhas anodo e catodo
5
Regulagem conjunto do lide anodo e catodo
6
Troca da pastilha de solda fria anodo e catodo
Regulagem da posição do conjunto da solda fria, medida N1 do anodo e
7
catodo
8
Troca do rolete da fita de fechamento
9
Ajuste da fita de fechamento
10
Ajuste do emparelhamento dos materiais
Troca de comprimento do anodo, nº de voltas finais de papel e 180º no
11
painel
12
Troca da Garra de transferência da bobina para o aufnahme

T. médio
00:00:32
00:03:58
00:06:52
00:03:50
00:12:03
00:09:18
00:04:53
00:03:02
00:03:46
00:06:59
00:08:30
00:01:12

13

Acertar voltas finais de papel para padronização do diâmetro da bobina

00:01:10

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Breve inspeção afim de verificar os ajustes necessários na bobina
Ajuste fino de medidas de setup da bobina
Retirar materiais, canecas e discos da ordem anterior
Regular o conjunto posicionador do lide no aufnahme
Troca das garras da mesa 1
Troca das garras da mesa 2
Ajuste da altura do sensor do padronizador no furo da bobina
Ajuste da altura da base da fita de cobre
Troca dos padrões de altura do conjunto da solda elétrica
Ajuste do vibrador de canecas
Transferência da mesa 3 para o Jig
Troca do elevador de canecas
Troca das garras de transporte da mesa 2 para mesa 3
Ajuste do posicionador da bobina no fundo da caneca solda ultrassom
Troca do sonotrodo para caso de troca na quantidade de lide
Troca do inserto da base do disco, trocando sempre o diamante da base
da solda
Ajuste da base do disco
Troca da garra de transporte do disco para base da solda ultrassom
Troca da torre de transporte do disco
Ajuste dos parâmetros da solda ultrassom
Ajuste do posicionador dos lides para etapa de solda ultrassom
Ajuste do conjunto da dobra do lide
Ajuste da largura da calha do vibrador
Ajuste da garra de transporte da mesa 3 para o jig

00:03:03
00:06:30
00:02:05
00:01:25
00:07:29
00:07:13
00:02:52
00:03:02
00:02:26
00:01:02
00:09:58
00:05:30
00:06:07
00:06:31
00:08:48

29
30
31
32
33
34
35
36
37

00:01:00

00:00:00
00:03:23
00:03:20
00:01:57
00:02:22
00:00:58
00:01:33
00:03:05
Tempo médio Final 02:37:46

Fonte: o autor (2016)
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As etapas 29 e 30 da Figura 14, em destaque, correspondem às melhorias de ferramental, e
seus respectivos tempos foram estimados, sendo possivelmente inferiores a um minuto, tendo em conta a
facilidade incorporada pelo dispositivo, o qual, além de não necessitar de regulagem do centro, é fixado
por uma base magnética, que dispensa prisioneiros mecânicos.

5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo do presente estudo foi criar uma proposta de setup para uma indústria fabricante de
componentes eletrônicos automotivos, visto que, por esta não ter formalizada uma sistemática padrão,
ocorriam discrepâncias entre os tempos de execução dos setups entre os três turnos de produção, já que os
mecânicos partiam de suas experiências para executar a troca e o ajuste de ferramentas. Por conta disso,
eram inevitáveis problemas de programação da produção e de comprometimento com prazos confirmados
com clientes.
Para atingir o objetivo principal, foi observado o setup na linha de produção nos três turnos
fazendo, primeiramente, uma filmagem do processo de troca das etapas de bobinagem e de pré-montagem,
para, após, calcular-se a média sobre os valores, como referência para as análises que seriam feitas
posteriormente, Em complemento, foi verificado o histórico de setups da empresa entre julho e dezembro
de 2015, com o objetivo especifico de analisar o impacto financeiro dos desperdícios oriundos dos tempos
envolvidos com setup no período histórico. A partir dessa avaliação, foi possível observar que a empresa,
no referido intervalo, teve um desperdício de R$ 1.037.456,00, valor que a empresa poderia reduzir ou
eliminar através das técnicas de TRF. Fazendo uso das melhorias propostas no organizacional do setup e
na tecnologia referente a ferramental, a empresa reduziria esse desperdício estimado para R$ 868.768,44,
ou seja, um ganho de R$ 168.687,56 no mesmo período.
O estudo da TRF demonstrou grande potencial de redução dos tempos despendidos com setup,
já que, com esta pesquisa, foi possível observar o impacto dos custos provenientes dos tempos internos de
setup e as simples mudanças de organização que podem ser adotadas em tal processo, para que seja
possível gerar ganho. É importante salientar que mudanças tecnológicas de ferramental e dispositivos de
simplificação do setup não devem ser desprezadas, pois, mesmo com o custo de instalação dos
dispositivos, a médio prazo, esses valores serão revertidos em eliminação de desperdício. Ademais, é
importante ressaltar que as técnicas de TRF podem ser utilizadas por empresas de qualquer porte, não
sendo de uso exclusivo de empresas de grande porte, visto sua simplicidade de análise e de implantação.
Por fim, o presente estudo teve como limitadores a observação do setup somente em uma das
linhas de produção nos três turnos; assim, possivelmente, a verificação de setups nas demais linhas de
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produção poderia trazer variáveis que não foram expostas neste estudo. Fica, portanto, como sugestão para
pesquisas futuras, a possibilidade de estudo da TRF nas outras etapas do processo produtivo, bem como o
aprofundamento de melhorias tecnológicas com vistas à redução ou até mesmo à eliminação do setup.
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