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RESUMO 

 

Diante da alta competitividade do mercado e da busca em sistemas enxutos e altamente 

produtivos o sistema de troca rápida de ferramentas vem dando apoio às organizações para 

que essas atinjam seus objetivos competitivos. Relativamente novo (sua concepção data da 

década de 50), o sistema é uma importante ferramenta na busca da redução do lead time, do 

estoque em processo, no aumento de utilidade, entre outros inúmeros benefícios. O trabalho 

apresenta uma análise do sistema de troca rápida de ferramentas a partir da comparação 

teórica em relação à prática da aplicação do mesmo. Inicialmente foi levantado o surgimento 

do sistema a partir da evolução dos sistemas produtivos e a partir do entendimento da atual 

conjuntura foi desenvolvido um estudo específico em relação às metodologias proposta para 

aplicação da troca rápida de ferramentas. O sistema surgiu com Shingo, sob o nome de Single 

Minute Exchange of Die (SMED), e vários autores vêm o aprimorando. Estes trabalhos e 

diferentes visões são apresentados na revisão bibliográfica desenvolvida. Após esta fase se 

passa para a aplicação prática: pesquisas de campo foram aplicadas através de um 

questionário e a partir das respostas foi possível perceber como a indústria se beneficia da 

aplicação do sistema. De forma geral observa-se que a aplicação do sistema é realizada a 

partir de profissionais qualificados no tema, há estudo e metodologia para a aplicação da TRF, 

porém adaptações são necessárias, o que não é avaliado como negativo, pois a partir disto o 

sistema evolui e as empresas atingem seus objetivos. 

 

Palavras-chave: troca rápida de ferramentas, SMED, tempo de setup. 



 

ABSTRACT 

Given the highly competitive market and search on lean and highly productive systems, the 

system of quick exchange of tools has been giving support to these organizations to achieve 

their competitive goals. Relatively new (conception date from the 50's), the system is an 

important tool in the pursuit of reducing the lead time, the in-process inventory, increased 

availability, among many other benefits. This paper presents an analysis of the rapid tool 

change system from the theoretical comparison the practice application. Initially, it is raised 

the emergence of the system from the evolution of production systems and from the 

understanding of the current conjuncture was developed a specific study regarding the 

application of the methodologies proposed for quick tool change. The system came up with 

Shingo, under the name “Single Minute Exchange of Die” (SMED), and several authors have 

been improving it. These works and different views are presented in the literature revision. 

After this phase, is presented practical application: field surveys are applied through a 

questionnaire and from the responses is possible to see the industry benefits from the 

implementation of the system. Generally it is observed that the application of the system is 

performed from qualified professionals in the subject, there is study and methodology for the 

application of TRF, but adjustments are necessary, which is not reported as negative, because 

from this the system evolves and enterprises achieves their goals. 

 

Keywords: quick tool change, SMED, setup time 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O trabalho apresenta uma abordagem sobre sistema de troca rápida de ferramentas, também 

conhecida como TRF ou SMED (Single Minute Exchange of Die). Tal sistema, desenvolvido 

por Shingo na década de 50 (WIESE, 2007), é parte integrante da filosofia do Lean 

Manufacturing (ou Manufatura Enxuta – ME) que tem como principal objetivo reduzir os 

desperdícios associados a uma linha de produção. O TRF atua no combate ao desperdício de 

tempo propondo a redução significativa do tempo de setup e consequentemente a 

maximização da produção. O trabalho apresenta a técnica para aplicação do TRF e exemplos 

simples que auxiliam no ampliar do pensamento para uma possível aplicação prática. Uma 

revisão bibliográfica é realizada para que o sistema seja entendido de maneira profunda e 

exemplos de aplicações sejam conhecidos e examinados. Posteriormente uma pesquisa de 

campo é aplicada para verificar como o sistema é implantado na prática. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

O trabalho desenvolvido propõe uma revisão bibliográfica que inclui literaturas 

especializadas no tema e artigos e outros trabalhos que abordam aplicações do tema. Assim, é 

possível levantar o estado da arte que se encontra o Sistema de Troca Rápida de Ferramentas, 

avaliando as dificuldades encontradas, as propostas de mudança nas configurações dos setups, 

e aplicação do sistema nas empresas. O trabalho se justifica uma vez que essa análise permite 

o aprofundamento no assunto e a geração de conhecimento que pode ser aplicado em novos 

processos, auxiliando na transmissão de sistemas e filosofias atuais a empresas que a ainda 

não os utilizam.  

1.3 ESCOPO DO TRABALHO 

Abrange uma revisão bibliográfica sobre Sistema de Troca Rápida de Ferramentas 

bem como sua aplicabilidade em sistemas de produção convencionais. Posteriormente, uma 

pesquisa de campo é realizada englobando empresas do sudeste brasileiro que aplicam esta 

ferramenta para apurar em que nível ela é utilizada, os benefícios que ela gera, as mudanças 
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significativas em outros níveis do processo, entre outros. A pesquisa é realizada no período de 

outubro de 2013 a janeiro de 2014.  

1.4 ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho é apresentar um estudo profundo e de qualidade que 

possa ser utilizado como referência para aplicação do Sistema TRF. Busca-se fomentar com 

informações significativas tal documento apresentando a técnica TRF e aplicações. Para tal é 

necessário a realização de uma revisão bibliográfica para que conhecimento no assunto seja 

adquirido, o estado da arte conhecido e seja possível realizar análises e críticas sobre o 

sistema.  

Posteriormente uma pesquisa de campo será realizada pra verificar como a TRF é 

implantada em empresas da região e as dificuldades e benefícios encontrados. Para tal, 

entrevistas são elaboradas e aplicadas para levantar dados e gerar uma análise final. 

1.5 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

Para atingir os objetivos, é necessário realizar uma revisão da literatura, o que inclui 

livros que apresentem a técnica e artigos e outros trabalhos acadêmicos que apresentem a 

aplicação do sistema e exemplos práticos da TRF. Após tal análise é possível aplicar uma 

pesquisa de campo em empresas do sudeste brasileiro e avaliar a aplicabilidade do sistema, 

seus benefícios, dificuldades encontradas, desafios, entre outros.  

A abordagem é aplicada, já que o estudo levanta informações em empresas, sobre 

como a ferramenta é utilizada. A natureza é qualitativa e os objetivos descritivos e 

exploratórios, pois técnicas e ferramentas são apresentadas na revisão bibliográfica e uma 

pesquisa de campo é executada para levantamento da utilização dessas técnicas. Tal pesquisa 

envolve a aplicação de questionários discursivos onde dados qualitativos são coletados. Os 

procedimentos são bibliográficos, documental e de levantamento já que uma revisão 

bibliográfica é realizada, o material gerado é documentado e, em uma segunda fase, 

informações qualitativas são levantadas em torno do tema. 
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A figura abaixo define os métodos e técnicas a serem utilizados na investigação: 

 

Figura 1 – Metodologia de pesquisa em Engenharia de Produção 

Fonte: Miguel, 2010 (Adaptado) 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O capítulo 01 apresenta a fase de planejamento do trabalho. Nele estão explicados os 

objetivos do trabalho, o escopo, a metodologia, entre outros. 

O capítulo 02 apresenta a revisão bibliográfica do tema proposto e é divido em 

quatro subtópicos: a evolução dos sistemas de produção, o sistema de troca rápida de 

ferramentas, fixadores funcionais e eliminação de ajustes. O primeiro subtópico apresenta 

como se deu o desenvolvimento de sistemas de produção e a importância de cada fase para 

que o estado da arte hoje atingido fosse construído. O segundo apresenta como surgiu o STRF 

e as etapas para sua implantação além de informações adicionais como benefícios, 

dificuldades, entre outros. Por último, o terceiro e quarto subtópicos expõe exemplos de 

aplicações práticas que auxiliam o sistema. 

No capítulo 03 é apresentada a metodologia utilizada para aplicação da pesquisa de 

campo. 
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O capítulo 04 apresenta os resultados da pesquisa de campo. A partir das respostas 

dos questionários aplicados, dados foram tratados e transpostos de forma imparcial em tal 

capítulo. 

No capítulo 05 há uma análise destes dados e as principais conclusões elaboradas 

através de todo o trabalho. 

 

2. SISTEMA DE TROCA RÁPIDA DE FERRAMENTAS: ORIGEM E TÉCNICAS 

Desde as primeiras configurações de processos produtivos, a preocupação com o 

tempo de processamento de um produto foi estabelecida. Com a evolução dos modelos de 

administração da produção, estudos técnicos foram sendo constituídos a fim de reduzir a 

perda de tempo no processo. O TRF é uma técnica utilizada não somente na redução do tempo 

de setup e processamento do produto, mas também no auxílio da manutenção da qualidade do 

mesmo. O processo em si não é o foco, mas sim o tempo perdido entre as paradas de 

máquinas para setups. O objetivo maior é atender as solicitações dos clientes, suas exigências, 

que por mais árduas que sejam, devem ser foco de trabalho para serem cumpridas. (MOURA 

& BANZATO, 2003). Combatendo processos que não agregam valor como a perda de tempo 

é possível aumentar a probabilidade de melhoria no atendimento dos requisitos do cliente, já 

que não há perda no valor agregado do produto além da possibilidade de diminuir o lead time 

para o mesmo. Este estudo avalia o que pode ser aprimorado no sistema de produção e de 

setup com o objetivo de facilitar a troca de ferramentas e acelerar esta etapa. 

2.1 UM BREVE HISTÓRICO SOBRE A EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS DE 

PRODUÇÃO 

Em meados do século XVIII iniciou-se no Reino Unido um processo de mudança nos 

métodos de produção até então estabelecidos e novas maneiras de configurar a produção 

foram sendo desenvolvidas. Na figura 02 é apresentada uma linha do tempo que possui os 

grandes marcos e auxiliam no entendimento de como essa evolução se deu.  
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Figura 2 - Linha do tempo da evolução dos sistemas produtivos 

Fonte: Autoria própria  

Adam Smith em 1776 propôs o conceito de especialização, onde cada trabalhador 

seria responsável por parte do processo e não mais pela produção do produto por inteiro. A 

divisão do trabalho contribuiu de modo significativo na ampliação do mercado, pois as 

pessoas cada vez mais especializadas em suas atividades precisavam consumir produtos 

fabricados por outras. A demanda aumentou e iniciou-se a preocupação em produzir em 

massa. O objetivo era criar ferramentas mais complexas que fossem capazes não só de 

auxiliar o trabalhador, mas muitas vezes substituir sua função. (FRANCIO, 2008) 

Com a energia gerada à vapor, máquinas-ferramentas foram sendo desenvolvidas e a 

produção em massa decolou. A demanda era muito maior que a oferta e a exploração dos 

trabalhadores se dava em pagamentos de baixos salários contra jornadas de trabalho 

exaustivas. Sempre com o propósito de maximizar a produção novos estudos foram realizados 

e em 1911, Frederick Taylor apresentou uma nova abordagem sobre a produção. A proposta 

foi tratar o sistema produtivo de forma técnica e investigativa, dando grande ênfase na 

redução dos tempos de produção, mais especificamente da redução do desperdício nos tempos 

de movimentação do operador. Este estudo foi chamado de estudos de tempos e movimentos. 

(TAYLOR, 1995)  

Ainda na primeira metade do século XX Henry Ford colocou em prática um novo 

sistema onde vários carros podiam ser produzidos ao mesmo tempo. A linha de montagem 

possuía uma esteira rolante aonde o produto era movimentado enquanto os operadores 

executavam de forma repetitiva a mesma função. (CARVALHO, 2003). Inicialmente foi 

construída uma linha de montagem para os magnetos (em 1913) e com resultados positivos 
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obtidos aplicou-se o método a produção dos chassis. O tempo de produção do chassi foi 

reduzido de 12h e 28min para 5h e 50min. (ZENUN, ALVES, 2005)  

Ford se baseou nos estudos desenvolvidos por Taylor, nos movimentos elementares e 

nos princípios de produção em massa. (CARVALHO, 2003). A produção sofreu aceleração 

dando origem à produção em série, onde a produção era em massa e em grandes lotes, 

evitando perdas associadas a mudanças dos mesmos. (SHINGO, 1996). Assim, o cliente não 

tinha opção de escolha, ele tinha pouca voz ou influência. (FRANCIO, 2008) 

Em 1956, Eiji Toyoda e Taiichi Ohno visitaram fábricas e estudaram o sistema 

fordista observando o que poderia ser aprimorado no sistema já existente. Eles perceberam 

que o modelo de produção fordista não se aplicava a realidade japonesa já que o modelo em 

massa não seria eficiente no mercado doméstico japonês, que era limitado e exigia grande 

variedade de automóveis. Além disso, a economia japonesa estava arrasada por conta da 

Segunda Guerra Mundial o que impedia das indústrias terem capital suficiente para 

investimento em maquinários de grande porte como os americanos. Somando-se a isso ainda 

havia a falta de espaço para armazenamento nas empresas japonesas. (KATAYAMA, 2010; 

BRIALES, 2005) 

Na busca do desenvolvimento de um sistema de produção que atendesse o mercado 

japonês alcançando alta qualidade, baixo custo, entrega rápida e flexibilidade, Ohno deu 

início ao Sistema Toyota de Produção (STP). Lembrando-se dos sistemas utilizados nos 

supermercados norte-americanos, onde o cliente escolhia o que queria na quantidade que 

queria, Ohno percebeu que essa linha de pensamento poderia ser aplicada a um sistema de 

produção. Ele focou na eliminação de desperdícios entre operações e linhas de processos 

fazendo que o material chegasse à linha de montagem somente quando este fosse necessário, 

o Just-in-time. Diversas melhorias foram sendo realizadas na busca da eliminação do 

desperdício: diversas máquinas eram utilizadas simultaneamente, foi criado o Kanban e 

tempos de setup foram reduzidos. Para esta última atividade Ohno contou com a ajuda de 

Shingo. (KATAYAMA, 2010) 

Baseado no novo sistema desenvolvido, James Womack e Daniel Jones publicaram a 

obra titulada “The machine that changed the world” em que a abordagem da Toyota ficou 

conhecida como Lean Production. Em outro livro, “Lean Thinking”, Womack e Jones 

definem Lean Manufacturing como uma abordagem sistemática para diagnóstico e extinção 

de desperdícios, que busca a perfeição através da melhoria contínua, fazendo os produtos 

fluírem de acordo com a necessidade do cliente. (Sistemas Pull). (KATAYAMA, 2010) 
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Com o advento, no Japão, do Sistema Toyota de Produção (STP) que prega filosofias 

como o Lean Manufacturing e a Gestão da Qualidade Total, a busca pela satisfação total do 

cliente passou a ser foco. Aliada a esta questão havia o tempo que continuava a ser um fator 

importante e objetivo de estudo. O STP prega o ataque aos sete desperdícios (superprodução, 

tempo de espera, transporte, processamento, estoque, movimentação, produtos defeituosos) 

(SLACK, 2009) existentes em uma linha de produção. Assim, novos estudos foram realizados 

para combater o desperdício de tempo e a redução do lead time, na busca da satisfação do 

cliente, que pode ter em mãos mais rapidamente seu pedido com a mesma qualidade.  

A redução do lead time é fator diferencial para uma organização. Além de reduzir 

custos operacionais, a redução do tempo de atravessamento agrega valor para o cliente. A 

redução no lead time traz benefícios como a satisfação do consumidor e a redução dos custos 

de manufatura. (FOGLIATTO & FAGUNDES, 2003) 

Dentro destes tempos há o tempo de setup, sendo este definido como o tempo 

necessário para que todas as atividades necessárias desde o momento em que se tenha 

finalizado a última peça do lote anterior até o momento em que se tenha fabricado a primeira 

peça do lote posterior nos critérios de qualidade estabelecidos. (MOURA & BANZATO, 

2003; LEÃO & SANTOS, 2009; BURGER, 2004; KANNENBERG, 1994; NEUMANN & 

RIBEIRO, 2004) 

Shigeo Shingo desenvolveu importantes estudos na redução de tempos de setup e em 

1983 publicou sua primeira obra especializada no assunto: Sistema de Troca Rápida de 

Ferramentas: uma revolução nos sistemas produtivos. Segundo Shingo (2000), as inúmeras 

operações de setup envolvidas na produção diversificada permitem algumas possibilidades. 

Inicialmente, a existência dos elementos comuns: a mesma estrutura é utilizada para realizar a 

mesma operação no processamento de produtos diferentes. Podem existir também elementos 

similares de setup: o que é mantido neste caso é a forma do produto a ser processado. Estando 

atento a estas questões, é válido sequenciar a produção de acordo para não ser necessária a 

troca de estruturas quando é realizada a troca de lote. Como citado acima, há cenários que 

essas trocas podem ser evitadas, mas muitas vezes, em uma linha de produção, ao se trocar os 

lotes do produto é necessário trocar toda a configuração existente para produzi-lo.  

De acordo com Shingo (2000) para que setups sejam eficientes é necessário 

conhecimento da estrutura e funcionalidades do equipamento. Ter habilidade e experiência na 

remoção e montagem de peças, matrizes, ferramentas é um fator importante. O preparador 
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deve ter conhecimento sobre o que está executando, principalmente quando a máquina é 

complexa.  

Outra estratégia utilizada é a as que envolvem grandes lotes. Quando um grande 

pedido é aceito não há problemas em relação à produção deste lote, pois o tempo de setup será 

pequeno comparado ao tempo de processamento, porém se o lote for pequeno essa taxa tende 

a aumentar. Por este motivo, há a estratégia de unir estes pequenos lotes e produzi-los de uma 

só vez para que a necessidade de setups seja reduzida. Mas esta estratégia tem um limite, pois 

aumentar o tamanho de pequenos lotes ocasiona um declínio grande nas horas-homem, mas, à 

medida que o lote aumenta, a taxa de redução diminui. Do mesmo modo, os ganhos por conta 

do aumento do tamanho do lote são maiores para os longos tempos de setup do que para os 

pequenos. (SHINGO, 2000). 

Uma quarta opção é o trabalho com o lote econômico. Porém, esta vai de encontro 

com o objetivo principal do Lean Manufacturing, já que estoques são gerados, havendo 

diminuição do capital de giro e custos para movimentação e manutenção do mesmo. 

(SHINGO, 2000). 

Diante destas técnicas há o Sistema de Troca de Ferramentas, desenvolvido dentro da 

filosofia Lean Manufacturing, é um sistema que tem como principal objetivo diminuir o 

tempo perdido na troca de ferramentas da linha trabalhando no próprio setup, e não nas 

pessoas que o executam e nem em estratégias de sequenciamento e produção. 

O sistema de troca rápida de ferramentas (TRF) é também chamado de SMED, 

Single Minute Exchange of Die, ou seja, o setup deve durar o número de um dígito, em 

minutos. Quando o tempo de setup pode ser reduzido abaixo de um minuto a técnica é 

chamada de OTED, One Touch Exchange of Die (troca de ferramentas em um toque). Por 

último há o NOTED, NonTouch Exchange of Die, em que a troca de ferramentas é executada 

automaticamente. (BLACK, 1998). 

A interrupção da produção para a troca de lote leva a perda de ritmo do trabalhador e 

assim, quanto mais rápida for esta troca, melhor é a capacidade de retomada do ritmo de 

produção. Com este sistema, o processo de produção não é alterado e a qualidade é mantida, 

há rapidez na entrega do produto para o cliente já que as reduções de tempo no setup tornarão 

o processo mais rápido, não haverá interferência na confiabilidade, já que com a aplicação do 

TRF a tendência é a redução do lead time (LEÃO & SANTOS, 2009; FOGLIATTO & 

FAGUNDES, 2003; BURGER, 2004) e nivelamento da produção (LEÃO & SANTOS, 2009; 

OHO, 2007). 
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2.2 O SISTEMA DE TROCA RÁPIDA DE FERRAMENTAS 

O desenvolvimento do Sistema de Troca Rápida de Ferramentas teve início com 

Shingo (1950) que conduziu um trabalho para melhorar a eficiência de uma linha de 

produção. O gargalo já estava identificado (eram 3 prensas que trabalhavam 24 horas por dia) 

e os melhores trabalhadores já estavam alocados em tal. (SHINGO, 2000) 

Ao analisar de perto como se dava o processo Shingo percebeu pontos significativos 

de melhoria no setup de matrizes dessas prensas. Peças necessárias para o setup não eram 

encontradas e outras tinham que ser adaptadas, com isso havia muita perda de tempo 

atrasando todo o processo. Neste momento Shingo detectou dois tipos de setup: o setup 

interno (TPI – Tempo de Preparação Interno), que só pode ser realizado com a máquina 

parada e setup externo (TPE – Tempo de Preparação Externo) que são atividades que podem 

ser realizadas com a máquina em funcionamento. (SHINGO, 2000; NEUMANN & RIBEIRO, 

2004). 

Posteriormente, em outras experiências, Shingo percebeu a possibilidade de 

converter setups internos em externos e com o passar dos anos foi aperfeiçoando o método. 

Segundo Shingo (2000) a “TRF baseia-se na teoria e em anos de experimentação prática. É 

uma abordagem científica para redução de tempo de setup, que pode ser aplicada em qualquer 

fábrica e em qualquer máquina”. 

Harmon & Peterson (1991) levantam 3 razões para a redução do tempo de setup: (1) 

quando o custo de setup é elevado, os lotes de fabricação tendem a ser extensos, ampliando o 

investimento em estoques, (2) os métodos mais simples de troca de ferramenta enfraquecem a 

possibilidade de falhas na regulagem dos equipamentos, e (3) a diminuição do tempo de setup 

ocasionará aumento do tempo de operação do equipamento. 

Shingo (1996) apresenta 8 técnicas para redução do tempo de setup: (1) separação 

das operações de setup interno e externo, (2) conversão de setup interno em externo, (3) 

padronização de peças necessárias para o setup, (4) utilização de grampos funcionais, (5) 

utilização de dispositivos intermediários padronizados facilitando a centragem e o 

posicionamento de peças, (6) execução de tarefas paralelas, (7) eliminação de ajustes e (8) 

mecanização. Estima-se que a execução da tarefa 1 já reduz o tempo de setup entre 30% a 

50%. (LEÃO & SANTOS, 2009; SHINGO, 1996). 
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Figura 3 - Troca rápida de ferramentas (TRF): estágios conceituais e técnicas práticas 

Fonte: Shingo, 2000. 

 A figura 3 apresenta os estágios de implantação da TRF proposta por Shingo. No 

estágio preliminar as condições de setup interno e externo não se distinguem. Nesta fase é 

possível observar como o setup é realizado e analisar o que é setup interno e o que é externo. 

Esta separação não é tão evidente à primeira vista já que as atividades de setup se confundem. 

As reais condições do chão de fábrica devem ser estudadas, a produção deve ser a analisada e 

tempos medidos continuamente ou quando essa opção não for possível pode ser realizado 

estudo do tipo amostragem do trabalho, porém esta opção é eficiente somente quando há 

grande número de repetições. Outra abordagem é entrevistar os trabalhadores da linha e 

também filmar toda a operação e exibir o filme logo após a elaboração do vídeo. Muitas ideias 

são geradas quando os operadores veem a si mesmos em ação. (SHINGO, 2000; LEÃO & 

SANTOS, 2009; Moura e Benzato, 2003). Moura e Banzato (2003) propõem uma 

metodologia para esta etapa: o planejamento do vídeo deve contar com especialistas de setup, 

do planejamento da produção e colaboração da engenharia e até mesmo de vendas. A 

operação a ser filmada deve ser cuidadosamente escolhida. A pessoa que filmará deve ser 

definida e é importante que ela pertença à equipe. Formulários com informações sobre a 

filmagem (data, local, fitas virgens necessárias, baterias necessárias, comprimento do fio de 

extensão, etc) e check lists podem ser elaborados e preenchidos. Após o vídeo o método atual 

deve ser documentado.   
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Após essa análise é possível seguir para o próximo estágio: Separar setup interno e 

externo. O estágio um, considerado por muitos a etapa mais importante, pode reduzir de 30% 

a 50% o tempo de máquina parada. (SHINGO, 2000; FAGUNDES & FOGLIATTO; 

SATOLO & CALARGE; 2008). Para garantir um setup externo eficiente algumas técnicas 

podem ser utilizadas: utilização de checklist dos componentes e passos necessários, mesa de 

verificação para componentes e ferramentas utilizadas, verificação das condições de 

funcionamento e melhoria no transporte de matrizes e outros componentes (SHINGO, 2000; 

SUGAI et al, 2007). Nessa fase ainda não é justificável mudar os tamanhos dos lotes e, 

portanto não há economias com redução de estoques, reduções significativas em folhas de 

pagamento ou dos custos marginais. Pode ocorrer aumento na disponibilidade das máquinas, 

reduzindo horas extras e adiando compras de novos equipamentos. (HARMON & 

PETERSON, 1991) 

Segundo Harmon e Peterson (1991) só a execução do setup externo antes da máquina 

ser pausada pode reduzir cerca de 50% do tempo de parada da máquina, porém tal redução 

não significa uma economia já que apesar de metade do trabalho está sendo realizado com a 

máquina em operação os custos associados às atividades de setup são os mesmos, são as 

mesmas atividades, porém estão sendo realizadas com a máquina em operação. Além disso, 

eles vão além de Shingo (2000) definindo 3 tipos de operação de setup: mainline, offline e 

desnecessário.  

O estágio dois propõe converter setup interno em externo, assim, operações devem 

ser reexaminadas para assegurar que não há setup externo dado como interno e após este 

passo, meios para converter setups internos em externos devem ser encontrados. Essa 

conversão é facilitada analisando-se a real função de cada atividade. Novas perspectivas para 

processos tradicionais devem ser adotadas. Exemplos de aplicação desta etapa são: pré-

aquecimento de matrizes e armazenamento temporário de material na própria área de 

produção (antes da máquina parar a matéria prima já estará disponível para ser abastecida). 

Importante salientar que nesta etapa não há redução de tempo na execução da operação, o que 

é reduzido é o tempo total de setup (SHINGO, 2000; SATOLO & CALARGE, 2008).  

Há um significativo ganho financeiro desta fase a longo prazo já que com a 

passagem de atividades internas para externas há redução da necessidade de mão de obra 

especializada. A tendência é exportar praticamente todo o setup interno e simplificar as 

atividades restantes ao ponto do nível de habilidades necessárias de um preparador ser 

reduzido e ser possível o próprio operador da célula ser capaz de fazer o setup. Como não é 
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possível rebaixar, em curto prazo, preparadores especializados para funções de menor 

remuneração tal benefício financeiro só será verificado depois de algum tempo. (HARMON 

& PETERSON, 1991) 

No estágio três os aspectos da operação de setup devem ser racionalizados, ou seja, 

cada elemento da operação deve ser analisado detalhadamente e trabalhos, seja no setup 

interno ou externo, devem ser realizados para diminuir o tempo de tais. Algumas técnicas 

podem ser utilizadas nesta etapa como a implantação de operações em paralelo, uso de 

fixadores funcionais e eliminação de ajustes. As últimas duas etapas podem ser desenvolvidas 

em conjunto (SHINGO, 2000). Detalhes sobre tais técnicas serão apresentados em tópicos 

específicos. 

Black, em 1996, propõe sete etapas para a redução do tempo de setup: (1) 

Determinar o método existente, (2) separar elementos internos dos externos, (3) converter 

elementos internos em externos, (4) reduzir ou eliminar elementos internos, (5) aplicar 

métodos de análise e treinar as tarefas de setup, (6) eliminar ajustes e (7) abolir o setup. No 

primeiro passo o estudo de tempos e movimentos pode ser utilizado para analisar o método 

que vem sendo utilizado para realizar o setup, eliminando movimentos desnecessários e 

organizando os movimentos necessários de forma a otimizar o processo. Para realizar esta 

análise é indicado fazer uma gravação e contar com a ajuda do próprio operador, que 

identificará no filme muitas melhorias. As etapas 2, 3 e 4 de Black (1996) são similares aos 

estágios 1 (separar setup interno e externo) e 2 (convertendo setup interno em externo) de 

Shingo (1996). Black (1996) chama atenção para alguns elementos que podem prontamente 

ser transformados em externos como “tempo de procura”, “tempo de espera” e “tempo de 

posicionamento”. Além disso, destaca ter sempre em mente as questões de segurança e o 

objetivo principal do projeto: a troca livre de defeitos.  

Assim como Shingo (2000), Black (1996) chama atenção para as vantagens dos 

fixadores automáticos e a necessidade de um parafuso ser solto em apenas uma volta. A etapa 

3 de Shingo (racionalizando todos os aspectos da operação de setup) é detalhada nas etapas  5, 

6 e 7 de Black (1996). Na etapa 5, Black (1996) propõe que os métodos básicos 

desenvolvidos sejam ensinados aos operadores de maneira que estes busquem também 

otimizar o processo de setup. Tudo deve ser padronizado e documentado. Cada operador deve 

ser convidado a escrever o procedimento de setup e este deve ser comparado com o padrão 

para se verificar o que há excedente e faltante.  
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Black (1998) propõe uma visão estratégica que vai além da visão técnica 

apresentada. Antes da aplicação das técnicas propostas por Shingo (2000) é preciso organizar-

se: selecionar um líder dedicado que realmente acredite nos resultados que vão ser gerados, 

selecionar uma equipe multidisciplinar, manter reuniões informais com a gerência, 

supervisores, chefes e trabalhadores, selecionar áreas especificas na fábrica para projetos 

pilotos e com a equipe treinada no sistema TRF e nas operações de setup deve-se iniciar 

treinamento específico com operadores e trocar constantemente as pessoas envolvidas. 

(BLACK, 1998) 

Para abolir o setup são propostas duas técnicas: reprojeto do produto e produção de 

várias peças ao mesmo tempo. Esta última técnica pode ser obtida de duas maneiras: várias 

máquinas lentas e baratas são utilizadas para produzir componentes. O operador fica focado 

na atividade curta e faz somente ela acelerando. A outra opção é o sistema de múltiplas peças 

em que peças diferentes possam ser fabricadas simultaneamente, utilizando a mesma 

estrutura. Um exemplo é o processo da Honda que fabrica portas direita e esquerda ao mesmo 

tempo. (BLACK, 1998). 

Harmon e Peterson (1991) não propuseram uma técnica procedimentada para a 

redução do tempo de setup, mas identificaram, a partir dos trabalhos de Shingo e de casos dos 

quais tinham conhecimento, os principais aspectos de redução deste tempo. Inicialmente há a 

regra de “fixar a base”: com o suporte fixador fixo é possível eliminar o ajuste do local das 

ferramentas, já que estas são ajustadas de acordo com a posição da base. Também foi 

identificado como importante item a eliminação do processo de “tentativa e erro”: é preciso 

ajustar a máquina e localizar ferramentas e acessórios precisamente antes de iniciar a 

produção.  

Não é justificável realizar várias corridas de teste para realizar ajustes até que a 

primeira peça boa seja produzida. Como Black (1998) cita a sequência característica de 

atividades de um setup é: trocar ferramentas da máquina, produzir alguns produtos, 

inspecionar esses produtos, ajustar a máquina, fabricar outra amostra, medir, ajustar e assim 

por diante, até que peças de qualidade aceitável sejam produzidas. Para combater o tempo 

perdido neste processo gabaritos, escalas graduadas e medidores podem ser utilizados 

(HARMON & PETERSON, 1991).   

Outro item que traz ganhos significativos na redução de tempo do setup são os 

dispositivos de posicionamento rápido: se uma máquina possui vários tipos de dispositivos 

que precisam ser afrouxados, removidos, substituídos e apertados é preciso padronizar os 
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mesmos para que o trabalhador não perca tempo na busca de qual ferramenta utilizar. Com 

vários dispositivos em uma mesma máquina é preciso verificar o modelo que precisa ser 

trabalhado, estimar a ferramenta a ser utilizada, testar, e, caso não seja a correta será 

necessário, encontrar outra. Padronizando estes dispositivos o preparador já saberá qual 

ferramenta utilizar, uma única ferramenta se torna necessária. Porém o tempo para afrouxar 

ou apertar o parafuso continuará o mesmo, por isso deve-se buscar a substituição destes. 

Dispositivos de fixação em T ou L, parafusos mais curtos e pinos guias em rosca são 

exemplos que podem ser utilizados caso seja identificado em uma análise estrutural da 

máquina que a substituição é permitida. (HARMON & PETERSON, 1991; LEÃO e 

SANTOS, 2009).   

Outro ponto que Harmon & Peterson (1991) identificaram foi a questão da 

armazenagem focalizada dos dispositivos de setup: o responsável pelo setup leva cerca de um 

terço do tempo de setup se movimentando para buscar ferramentas, matéria prima, 

documentação, entre outros, para realizar a troca. Com a armazenagem focalizada, os itens 

utilizados no setup devem ser guardados o mais próximo possível da máquina para combater 

o desperdício de tempo e movimentos do preparador. Kits de ferramentas é outro item 

importante: além das ferramentas serem mantidas próximas ao local do setup (e não no 

depósito de ferramentas) é possível, em um passar de olhos, identificar a falta de alguma e 

elimina-se o risco de ter que voltar ao depósito para retirar uma ferramenta esquecida.  

A padronização de moldes e instrumentos é outro item: neste caso Harmon e 

Peterson (1991) chamam atenção para o fato que talvez não seja possível realizar a troca de 

todos os moldes por falta de recursos financeiros, porém é possível executar modificações de 

baixo custo para padronizar seus tamanhos. Ainda assim, gastos e tempo do ferramenteiro são 

envolvidos. Por isso é preciso identificar o menor número de moldes e instrumentos 

necessários para modificação. Também foi identificado o transporte de moldes e 

instrumentos: neste caso o foco é o modo como o transporte é realizado: empilhadeiras, 

plataformas de rolamento, pequenos guindastes, etc. É preciso avaliar e verificar se as opções 

de transporte contribuem para o setup e estarão sempre disponíveis quando for necessário. 

(HARMON & PETERSON, 1991) 

Moura e Banzato (2003) dão foco na necessidade de mudança e no cliente: “eles 

querem menor “lead time” enquanto reduzem volume de suas encomendas e exigem produtos 

de maior qualidade.” (MOURA & BANZATO, 2003, p. 5). Assim TRF é vista como uma das 

soluções para manter concomitantemente a satisfação de seu cliente e a eficiência da sua linha 
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produtiva. Também há foco por parte dos autores na formação de equipe. Não só para a 

redução de setup, mas para todas as atividades que buscam o aumento da produtividade da 

empresa.  

Para que programas bem sucedidos sejam executados alguns itens devem ser 

buscados: (1) O compromisso da direção; (2) O treinamento; (3) O acompanhamento; (4) As 

equipes multifuncionais; (5) O tempo necessário para reuniões e atribuições e por último (6) a 

orientação para resultados. Para a execução do projeto de redução de setup o primeiro passo é 

planejar e realizar uma gravação da atual metodologia empregada. O setup deve ser filmado e 

documentado, os elementos devem ser classificados e analisados se devem ser exteriorizados, 

eliminados ou reduzidos. Melhorias devem ser levantadas e deve-se dar enfoque em algumas 

áreas como manutenção, transporte e ajustes. (MOURA & BANZATO, 2003) 

Deve-se sempre buscar a eliminação do setup, para isso análises de volumes de 

produção podem ser realizadas para dedicar linhas a somente um produto como já foi citado 

por Black (1998). O foco deverá ser o volume de produção e a frequência do setup, e não 

somente no tempo de setup. Um vídeo que capture como o atual setup é realizado é muito 

valioso já que permite identificar as perdas, ou seja, o que não agrega valor para o processo. O 

desperdício não está nos funcionários, mas no modo como o tempo é consumido. 

Fogliatto e Fagundes (2003), baseados em muitos dos modelos e técnicas já 

apresentados, propuseram uma metodologia divida em 4 estágios: (1) estratégico, (2) 

preparatório, (3) operacional e (4) de comprovação. O plano estratégico inclui o 

convencimento da alta gerência, a definição de metas, a escolha da equipe de implantação, 

treinamento da equipe de implantação e definição da estratégia de implantação. O estágio 

preparatório inclui as fases do produto a ser inicialmente abordado, a definição do processo a 

ser inicialmente abordado e a definição da operação a ser inicialmente abordada. No 

operacional há a análise da operação a ser inicialmente abordada, a identificação das 

operações internas e externas do setup, a conversão do setup interno em externo, praticar a 

operação de setup e padronizar, eliminação de ajustes e eliminação do setup. O estágio de 

consolidação inclui a consolidação da TRF em todos os processos da empresa. (FOGLIATTO 

& FAGUNDES, 2003) 

O STRF pode ser implantado em praticamente qualquer processo. Os passos básicos 

para implantação da técnica são similares e depois do trabalho em dois ou três diferentes tipos 

de máquinas percebe-se que as melhorias projetadas se assemelham de uma máquina para 

outra em 80% a 90% dos casos. (HARMON & PETERSON, 1991). 
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A TRF quando bem implantada traz inúmeros benefícios. Há possibilidade de reduzir 

custos com o próprio setup e em investimentos em estoque que são nocivos a organização. 

(HARMON & PETERSON, 1991). Os estoques podem ser restringidos já que problemas em 

produzir em pequenos lotes foram significamente reduzidos e é possível trabalhar com grande 

variedade, pequenos lotes e redução de estoques ocasionando consequentemente aumento no 

capital de giro disponível.  Também há a redução de custos pela eliminação de retrabalho e 

desperdícios de materiais, além do aumento da flexibilidade de produção, aumento das taxas 

de utilização de máquinas e de capacidade produtiva, eliminação de erros nos setups, 

qualidade melhorada, maior segurança, housekeeping simplificado, menores despesas, menor 

exigência na qualificação do operador, eliminação de paradigmas conceituais, uso otimizado 

dos espaços do chão de fábrica, entre outros. (SHINGO, 2000; NEUMANN & RIBEIRO, 

2004). 

Com base em artigos e periódicos nacionais é possível levantar a frequência de 

alguns aspectos. Flexibilidade e possibilidade de produção em pequenos lotes aparecem em 

75% dos trabalhos avaliados, redução dos custos e diminuição do lead time aparecem em 

66%, aumento da produtividade e redução dos níveis de estoque aparecem em 33%, 

eliminação de gargalos, melhoria de qualidade, redução no tempo de espera de produtos para 

processamento e possibilidade de aumento do mix de fabricação são citados em 25% dos 

artigos e periódicos, redução de esforço do operador, redução dos defeitos e retrabalhos 

provenientes de preparação mal feita e aumento da taxa de giro de estoque estão em 16% e 

por último, mudança na cultura organizacional, melhor utilização de área fabril e redução de 

lotes em processo estão presentes estão em 8% dos trabalhos analisados. Para esta análise 

foram levantados 12 trabalhos. (SATOLO & CALARGE, 2008) 

Apesar de tais benefícios muitas empresas ainda não usam a técnica que se mostra de 

baixo custo e vantajosa. Segundo Harmon e Peterson (1991) existem algumas razões para que 

não haja grande disseminação do sistema:  

1.  A não denominação de equipes em tempo integral para o projeto. Muitas vezes 

o foco é a produção e as melhorias são colocadas em segundo plano; 

2.  A opção de comprar novas máquinas a melhorar as já existentes; 

3.  Mão de obra especializada na redução de setup que só conseguem propor 

soluções que envolvam automação e alto custo.  

4.  Falta de disponibilidade de ferramenteiros para fabricação de novas peças. 

5.  Entraves burocráticos para que a mudança seja realizada. 
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6.  Compra de novas máquinas que já trazem um sistema TRF desenvolvido. 

(HARMON & PETERSON, 1991) 

2.3 FIXADORES FUNCIONAIS 

Fixadores funcionais são dispositivos utilizados para manter um elemento preso a 

algum local. O parafuso é um dispositivo funcional e mesmo com 15 fios de rosca é sabido 

que é a última volta que fixa o parafuso e a primeira que o solta, ou seja, as outras 14 voltas 

realizadas não auxiliam na fixação das partes. Assim, e necessário projetar este e outros 

fixadores de forma apenas uma volta seja necessária. (SHINGO, 2000) 

Como exemplos de fixadores de uma volta há o método do furo em forma de pera. 

Com o furo nessa forma é possível dar apenas um giro na porca, mover a base e retira-la. Para 

fixa-la o oposto é realizado: ela é encaixada na direção das porcas, girada e posicionada e as 

porcas são apertadas com apenas uma volta. (SHINGO, 2000) 

Há também o método da arruela em U em que o diâmetro externo da porca é 

reduzido e fica menor do que o diâmetro interno do buraco, entre eles há a arruela. Assim, 

pode realizar uma volta no parafuso, retirar a arruela e remover a placa que está fixada. 

(BLACK, 1998). 

Outro método é o da rosca fendida em que 3 fendas foram cortadas no parafuso e 

fendas correspondentes foram cortadas na rosca do furo. O parafuso é alinhado ao furo e 

deslizado, com apenas 1/3 de volta ele é fixado. (SHINGO, 2000) Este método não é indicado 

em casos de cargas pesadas e em ambientes com vibração. (BLACK, 1998) 

O método do encaixe em U garante fixação muito forte. Ele é caracterizado por um 

rasgo onde o parafuso desliza horizontalmente. O parafuso fica preso a uma estrutura e é esta 

que é movimentada levando ou trazendo o parafuso e este é fixado ou afrouxado com uma 

volta (em alguns casos mais voltas podem ser necessárias se os pontos com encaixe em U não 

tiverem a mesma espessura). (SHINGO, 2000) 

No método do grampo em que a fixação é realizada apertando o parafuso em um 

grampo que pressiona o objeto a ser fixado (uma matriz, por exemplo). (SHINGO, 2000) 

Os fixadores automáticos podem possuir um custo maior, mas podem também 

aumentar significativamente a redução do setup interno. Fixadores hidráulicos ou 

pneumáticos são opções de aplicação e apresentam vantagens como a repetibilidade, (força de 
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fixação é constante), auxílio na manutenção de um contato seguro (apesar das vibrações e 

impactos) e segurança dos operadores. (BLACK, 1998) 

Outros dispositivos também podem ser utilizados para fixar como cames e grampos, 

cunhas, pinos cônicos e pinos localizadores e molas. Estes são chamados de métodos de um 

movimento. (SHINGO, 2000) 

Em alguns casos podem ser utilizados métodos de encaixe em que não é necessário 

um dispositivo para que as peças sejam encaixadas, é suficiente juntar as duas partes. 

(SHINGO, 2000) 

2.4 ELIMINAÇÃO DE AJUSTES 

O objetivo desta fase é trabalhar na centragem, dimensionamento e outras questões 

que geram a necessidade destes ajustes e corridas de teste, etapas que podem somar 50% do 

tempo de setup. (SHINGO, 2000) 

Um método para atingir tal objetivo é o estabelecimento de parâmetros numéricos. A 

intuição não pode ser um guia na preparação das máquinas e meios de reestabelecimento das 

condições iniciais, ou prévias, de setup devem ser criados a fim de eliminar o processo de 

tentativa e erro. (BLACK, 1998) A primeira etapa para estabelecer tais parâmetros é realizar 

calibrações para que seja assegurado que os valores inseridos são realmente os que estão no 

visor. O mesmo valor pode ser selecionado outras vezes e por pessoas diferentes. Escalas 

graduadas permitem melhorias significativas em setups que envolvam larga faixa de 

parâmetros, mas não são suficientes para eliminar os ajustes. Vários dispositivos de medição 

podem ser utilizados para as tarefas, relógios comparadores e dispositivos de controle 

numérico ampliam a magnitude de precisão. Dependendo da tarefa, batentes podem ser 

utilizados para centragem e dimensionamento. Porém, a utilização de muitos batentes pode 

causar prejuízo à operação que pode se tornar lenta, complicada e ineficiente. Uma técnica 

matemática baseada em potências de 2 é utilizada para reduzir o número de batentes 

utilizados. (SHINGO, 2000) 

Outro método são as linhas de centro e planos de referência imaginários. Com as 

referências é possível acertar a posição das partes eliminando o processo de tentativa e erro.  

O sistema de mínimo múltiplo comum é outro método utilizado para eliminar ajustes. 

O objetivo é utilizar o conceito matemático para “fornecer um número de mecanismos 

correspondentes ao mínimo múltiplo comum de várias condições operacionais. Os 
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trabalhadores executam apenas as funções requeridas para uma determinada operação.” 

(SHINGO, 2000, p.87). 

 

3. METODOLOGIA E APLICAÇÃO DAS PESQUISAS DE CAMPO 

A fim de executar a pesquisa de campo e realizar a análise proposta no escopo, foi 

elaborado um questionário contendo um cabeçalho, em que algumas informações poderiam 

ser coletadas, um parágrafo introdutório informando e instruindo sobre como responder o 

questionário e 19 perguntas discursivas. O mesmo está presente no final deste trabalho 

(Anexo 2). 

Os questionários foram distribuídos para algumas empresas e não foi obrigado ao 

entrevistado fornecer seu nome, cargo e o processo de fabricação do qual é responsável. Essas 

informações poderiam ser úteis, mas não eram essenciais para o desenvolvimento do trabalho 

e exigi-las poderiam inibir o entrevistado por conta de questões de políticas internas das 

empresas.  

Os questionários eram enviados para fontes diretas, pessoas conhecidas ou indicadas 

para respondê-los, através de email. Foram enviados 11 questionários e retornaram 6 

(referentes a processos de embalagens em blister, injeção de plástico, 2 de laminação e 2 sem 

especificação do processo pelo qual respondem) . Através das respostas obtidas foi realizada 

uma análise referente às técnicas aplicadas no mercado e o que é sugerido na literatura. Como 

as respostas eram discursivas e as perguntas diretas, pôde-se entender e ligar diretamente 

prática à teoria. A análise destes questionário é apresentada na próxima sessão. 

 

4. RESULTADOS E ANÁLISE 

A partir da primeira pergunta “Qual a principal razão para a aplicação da Troca 

Rápida de Ferramentas? O que motivou desenvolver tal método?” foi verificado que o 

principal motivo para a implantação do sistema é o aumento da produtividade. Na figura 04 

há um word clouds que ilustra a frequência das palavras mais apresentadas nessa primeira 

pergunta. 
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Figura 4 – Word clouds 

Fonte: Autoria própria 

Produtividade teve 50% de ocorrência, custos, capacidade, eficiência, otimização e 

utilização obtiveram 33% de ocorrência, enquanto flexibilidade, fluxos de caixa operacional, 

estoques, automatização e perdas obtiveram 17%, conforme pode ser verificado na figura 5. 

 

Figura 5 – Gráfico de frequência dos objetivos para implantação do STRF 

Fonte: Autoria própria 

Observa-se ainda que muitas das palavras, indiretamente, recaem na produtividade: 

aumentar a utilização permite aumentar a produtividade assim como aumentar a eficiência e a 

capacidade mantendo os mesmos recursos. 



33 

 

É importante observar que foram captados aspectos que não haviam sido assimilados 

na pesquisa de SATOLO & CALARGE (em que foram captados benefícios da TRF) como 

melhoria na utilização, otimização, aumento de eficiência, de capacidade, diminuição das 

perdas, aumento no fluxo de caixa operacional e automatização. 

Quanto ao cliente, nota-se que não há uma preocupação direta em atendê-los melhor, 

o foco é ampliar o atendimento, o resultado quantitativo é levantado enquanto o qualitativo 

pouco aparece. Os ganhos no atendimento ao cliente são ligados ao aumento da capacidade, e 

a redução do lead time, mas sem muitos detalhes. Não é mensurado o quanto o atendimento 

foi melhorado apesar de um entrevistado afirmar que o lead time foi reduzido em 50% em 

algumas máquinas por conta do projeto. Apenas uma pesquisa menciona melhora na 

qualidade do produto, já que há redução na depreciação e danos nas peças em estoque (o 

produto chega mais rápido no mercado e o estoque é reduzido por conta dos lotes pequenos). 

A melhora no atendimento ao cliente interno também é citado além do expressivo aumento da 

flexibilidade da programação de produção.  

Para a implantação do TRF as empresas entrevistadas, de forma geral, focaram no 

treinamento de equipes, há relato de treinamento de um integrante da equipe que serviu de 

multiplicador, treinando posteriormente mais envolvidos, treinamentos de equipes inteiras (da 

liderança aos executores do projeto) e treinamentos que envolviam apenas níveis com maior 

envolvimento no projeto. Também foi declarada a presença de equipes multifuncionais e de 

equipes de melhoria contínua. Todos entrevistados assumiram a importância do estudo da 

teoria para o sucesso do projeto. Em um caso o estudo da teoria e do projeto permitiu a 

viabilidade do mesmo, pois o estudo bem embasado foi o responsável pela liberação de 

elevados valores para investimento, pois os mesmos indicaram retorno de expressivos valores 

em um curto período. 

As técnicas (1) separação das operações de setup interno e externo, (2) conversão de 

setup interno em externo, (3) padronização de peças necessárias para o setup, (4) utilização de 

grampos funcionais, (5) utilização de dispositivos intermediários padronizados facilitando a 

centragem e o posicionamento de peças, (6) execução de tarefas paralelas, (7) eliminação de 

ajustes e (8) mecanização foram seguidas a risca por 60% dos entrevistados. Uma empresa 

citou as etapas mais gerais também descritas por Shingo: (0) Setup interno e externo não se 

distinguem, (1) Distinção das operações em setup interno e externo, (2) Conversão do setup 

interno em externo, (3) Racionalizando todos os aspectos da operação de setup. E outra 
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entrevista aponta apenas a utilização das etapas (6) e (7), já que eram as únicas aplicadas a 

mudança, que foi pequena e direta, porém significativa. 

Em relação à participação de operadores e preparadores de máquinas e a análise do 

chão de fábrica, o tratamento dado varia de maneira geral. Algumas empresas utilizaram uma 

abordagem mais completa com filmagens, entrevistas com todos envolvidos (pessoal da linha 

à ferramentaria), participação dos colaboradores em todo o projeto, desde o desenvolvimento 

quanto a implementação das atividade de kaisen. Outras não aprofundaram tanto realizando 

apenas cronoanálise, entrevistas informais para entender os impactos da mudança e utilização 

do auxílio dos colaboradores para ajustes finos. 

Apenas um entrevistado declarou não ter capturado ganhos financeiros com a 

implantação das melhorias. Os que captaram citam os ganhos no tempo de setup, aumento de 

eficiência, redução de mão de obra como as fontes para o cálculo do ganho financeiro. Um 

entrevistado ainda cita os ganhos não mensuráveis (soft save) como a melhoria da qualidade, e 

redução do risco de acidentes. 

Quanto aos dispositivos de posicionamento rápido a referências à grampos de engate 

rápido, pinos guias, “rabos de andorinhas”, parafusadeira pneumáticas, padrões para medição 

de altura e melhoria na fixação. Alguns não especificaram quais dispositivos foram criados ou 

melhorados, porém deixam claro que estes foram desenvolvidos e há menção a baixos e altos 

investimentos em relação aos mesmos. 

Em relação ao armazenamento das ferramentas utilizadas um entrevistado relata que 

as mesmas ficam sob-responsabilidade da ferramentaria central. Outros informam que as 

ferramentas ficam na área, próximas aos equipamentos, em shadow boards,maletas, carrinhos, 

magazines e armários. 

Quanto à modificação de moldes e ferramentas a fim de padronizá-los, 60% dos 

entrevistados afirmam ter realizado, mas não deram detalhes sobre o mesmo. A redução de 

estoque em processo é obtida em 50% das empresas envolvidas na entrevista. Há menção de 

redução de 37,5% de redução no lote médio.  

Desenvolvimento de fixadores funcionais está presentes em 03 empresas. Uma delas 

delega tal trabalho à área de ferramentaria que tem o objetivo de modificar o design e os 

dispositivos de fixação da ferramenta, criando fixadores simples e mais rápidos. Duas 

entrevistas apresentam o desenvolvimento de fixadores funcionais, porém em pequena escala. 

A eliminação de ajustes foi realizada em 60% das empresas. 
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Quanto à participação dos colaboradores na continuidade de identificação de 

melhorias há variação em relação ao tratamento desta questão. Há empresa que delega tal 

responsabilidade somente a um engenheiro enquanto outras contam com engenheiros e 

trabalhadores do chão de fábrica. Além disso, há programa de incentivo para identificação de 

melhorias, em que prêmios são distribuídos para colaboradores de qualquer nível hierárquico. 

Nenhuma empresa entrevistada planeja a abolição do setup. Questões como a 

impossibilidade de dedicar linhas a um único produto e o fato do setup ser inerente ao 

processo foram levantadas para justificar a impraticabilidade da abolição. 

Foram levantados os benefícios visualizados pelos entrevistados. Uma comparação 

foi realizada com os aspectos levantados no trabalho de SATOLO & CALARGE e a figura 6 

apresenta a frequência com os quais aparecem nos questionários aplicados e nos 12 trabalhos 

utilizados como base por SATOLO & CALARGE. 

 

Figura 6 – Gráfico comparativo entre benefícios levantados 

Fonte: Autoria própria 
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É possível verificar que foram coletados benefícios não levantados na listagem 

anterior como aumento na eficiência, ampliação de capacidade, aumento do fluxo de caixa 

operacional, automatização e melhoria no prazo de entrega. Além disso, benefícios citados 

por SATOLO & CALARGE não foram evidenciados nas pesquisas.  

Uma questão levantada por um entrevistado foi a necessidade de planejamento na 

aquisição de novos equipamentos. Ele chama a atenção que seja um critério de escolha que o 

maquinário que for comprado tenha sido projetado de acordo com o sistema TRF, dando 

continuidade ao projeto na empresa. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados atingidos foram positivos. A revisão bibliográfica conseguiu abranger 

e alimentar as questões teóricas possibilitando o conhecimento no assunto e base para elaborar 

os questionários aplicados para a pesquisa de campo. Apesar de terem sido respondidos um 

número reduzido de questionários, foi possível coletar muitas informações e realizar uma 

análise crítica de qualidade da aplicação do sistema de troca rápida de ferramentas.  

A partir das pesquisas percebe-se que de forma geral a aplicação da ferramenta segue 

a teoria proposta. Os entrevistados demonstraram conhecimento na teoria e admitem a 

importância do estudo da mesma para o sucesso do projeto. As fases descritas por Shingo 

(2000) continuam sendo a base para o desenvolvimento do programa, mas adaptações à 

realidade da empresa são executadas, sem perder o foco na metodologia definida o que não 

compromete os resultados. Apesar de outros trabalhos e metodologias terem sido 

desenvolvidas após a apresentação das fases de Shingo, as técnicas do pioneiro continuam 

sendo, ainda, a principal fonte de estudo. 

Em relação à análise do chão de fábrica observa-se que nem todas as empresas 

conseguem inserir os colaboradores devidamente no projeto e utilizando-os para analisar a 

fundo as mudanças que podem ser executadas. Foi observado a presença de empresas que 

realizam a análise completa com a liderança de um engenheiro, participação ativa de 

colaboradores, equipes multifuncionais, filmagens, entrevistas formais e outros e empresas 

que se limitam a realizar entrevistas informais, não envolvendo devidamente os colaboradores 

do chão de fábrica. Este ponto chama atenção por conta da importância de observar e ouvir 

quem lida com a execução do processo no dia-a-dia. Mas muitas vezes a dinâmica da empresa 

não permite a devida inclusão deste pessoal no projeto por conta de outras prioridades do 
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cotidiano, por isso, a partir dos recursos disponíveis é importante tentar driblar esta 

dificuldade com um estudo bem profundo do processo e programas de incentivo a melhorias 

como foi citado em alguns questionários. Assim, apesar do colaborador não ter sido envolvido 

diretamente na concepção do projeto ele pode colaborar após, identificando melhorias que não  

foram verificadas antes.  

Muitos dos processos atuais e analisados nesta pesquisa já estão evoluídos em 

relação aos processos da década de 50 quando Shingo desenvolveu a metodologia, assim 

dispositivos de eliminação de ajustes, fixadores funcionais e ferramentas e mudanças simples 

ainda estão sendo utilizados para reduzir o tempo de setup, mas estas não são mais soluções 

propostas por Shingo, mas ferramentas e melhorias específicas construídas para aquele 

processo em específico. Além disso, a busca pela automação está presente e chega a ser citada 

em um questionário como benefício da TRF. As melhorias estão sendo realizadas aos poucos, 

na busca da ampliação da facilidade na operação de um setup e a redução de pessoal como 

havia sido citado no § 10 do item 2.2. 

A abolição do setup é uma questão tratada na revisão bibliográfica mas que não é 

planejada pelas organizações entrevistadas. Infere-se que tal comportamento se deve ao grau 

de automação e desenvolvimento do projeto nas empresas em questão. Elas inicialmente 

almejam reduzir o tempo de setup e posteriormente, talvez planejem aboli-lo. Chamando 

atenção para a impossibilidade de algumas realizar tal abolição por conta do ramo que a 

mesma atua. 

Muitos resultados foram obtidos nesta pesquisa, mas percebe-se que há oportunidade 

para que esta seja ampliada. Mais questionários podem ser aplicados em diferentes regiões e 

paralelos em relação a ramos de atuação, regiões onde estão instaladas e porte, além de outros 

podem ser interessantes para um próximo estudo.  
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ANEXO 2 – QUESTIONÁRIO APLICADO 

Nome: 

Cargo: 

Processo de fabricação analisado: 

 

O questionário abaixo é destinado à captura de informações para análise e desfecho de 

um trabalho de conclusão de curso de um graduando de engenharia de produção. As 

informações serão utilizadas para realizar um comparativo da literatura existente sobre o tema 

e a aplicação real da ferramenta no dia a dia das empresas. Talvez haja perguntas que não 

podem ser diretamente respondidas por conta da realidade do entrevistado (ramo da empresa, 

grau tecnológico da mesma, etc), mas toda informação referente à aplicação do sistema é 

muito válida. 

Desde já, agradeço a participação. 

 

QUESTIONÁRIO 

1. Qual a principal razão para a aplicação da Troca Rápida de Ferramentas? O que 

motivou desenvolver tal método? 

2.  Como é o processo de setup nos processos da empresa? Qual o grau tecnológico 

empregado?  

3. Quais foram os resultados para o cliente? Houve alteração no lead time? 

4. Qual a configuração dos lotes na empresa? Trabalham com grandes ou pequenos 

lotes? 

5. Como foi feita a implantação da TRF? Todos envolvidos foram treinados? Apenas o 

líder dominava a teoria? Reuniões? Uma equipe especializada realizou o projeto? 

6. Para a implementação, qual foi a importância do estudo da teoria? 

7. Os seguintes passos, (1) separação das operações de setup interno e externo, (2) 

conversão de setup interno em externo, (3) padronização de peças necessárias para o 

setup, (4) utilização de grampos funcionais, (5) utilização de dispositivos 

intermediários padronizados facilitando a centragem e o posicionamento de peças, (6) 

execução de tarefas paralelas, (7) eliminação de ajustes e (8) mecanização, foram 

seguidos? 

8. Qual foi a participação dos colaboradores da linha de produção? Houve filmagem, 

entrevistas?  

9. Foram capturados ganhos financeiros com a aplicação da técnica? 

10. Houve investimento no desenvolvimento de dispositivos de posicionamento rápido? 

Quais são utilizados? 

11. Como é realizada a armazenagem dos dispositivos de setup, das ferramentas? 
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12. Houve alguma modificação em relação a moldes e ferramentas a fim de padronizá-los? 

13. Houve significativa redução de estoques em processo?  

14. Houve algum trabalho em relação ao desenvolvimento de fixadores funcionais(furo 

em forma de pera, arruela em U, rosca fendida...)? Se sim, como foi? 

15. E em relação a eliminação de ajustes? (parâmetros numéricos, linhas guia, batentes, 

etc) 

16. Ainda há algum tipo de incentivo na redução do tempo de setup? Quem identifica 

melhorias? (Operadores, manutenção engenheiros?) 

17. Há planos para abolir o setup? (reprojeto do produto e produção de várias peças ao 

mesmo tempo) 

18. Quais os principais benefícios identificados com a implantação do Sistema de Troca 

Rápida? 

19. Há alguma questão que ainda não foi tratada que você ache importante que seja 

capturado neste questionário? 

 


