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RESUMO

O ramo de cosméticos tem apresentado crescimento no Brasil e uma das formas de
atender a crescente demanda é melhorando a produção e reduzindo desperdícios. Desperdícios
podem ser relacionados com o tempo de setup, gasto para atender demandas de mix e volume
de produtos. Uma das metodologias utilizadas para reduzir o tempo de setup é o SMED
(Single Minute Exchange of Die). O presente trabalho tem como objetivo geral descrever e
analisar o processo de setup ferramental de uma linha de produção em uma empresa industrial
do ramo de cosméticos, antes e após a aplicação da metodologia SMED, destacando boas
práticas e dificuldades, de forma a ajudar outras empresas do ramo que também desenvolvem
ou pretendem desenvolver setup rápido. O método de pesquisa utilizado foi o estudo de caso.
A partir da análise da implementação da metodologia na empresa objeto do estudo de caso foi
possível sumarizar boas práticas, como: a utilização do pilar E&T para armazenar
informações sobre o treinamento na metodologia SMED; criação de um time de trabalho
multifuncional e envolvendo diferentes áreas; criação de uma matriz “De-Para”. Foram
apontadas dificuldades, como: a alta e constante rotatividade de pessoas que trabalham na
linha de produção; Falta de disciplina no preenchimento dos formulários e no cumprimento de
todas as atividades que foram padronizadas do setup; escassez de recursos financeiros; falta
de disponibilidade dos funcionários para realizar os treinamentos e reuniões necessárias.
Recomendações para outras empresas do ramo também foram propostas, como: treinamento
da equipe envolvida antes de começar o trabalho e um treinamento de reciclagem;
padronização do treinamento, dos formulários e da documentação de todas as etapas do
trabalho; criação de time de trabalho diversificado; treinamento após saída de um funcionário
responsável pela execução do setup.
PALAVRAS-CHAVE: Ramo de cosméticos, Redução do tempo de setup, SMED, Boas
práticas, Dificuldades, Recomendações.

NISIKAVA, S. L. Identification of good practices and difficulties of SMED applied in an
industry of cosmetic business. 2013. 77 f. Graduate Work (Graduate in Industrial
Engineering) – Faculdade de Engenharia do Campus de Guaratinguetá, Universidade Estadual
Paulista, Guaratinguetá, 2013.
ABSTRACT

The cosmetic industry has presenting growth in Brazil and one way to support this
demand is improving production and reducing waste. Wastes can be related to setup time,
which is spent to support demand of product´s mix and volume. One of the methodologies
used to reduce setup time is SMED (Single Minute Exchange of Die). This paper aims to
describe and analyze the setup process in a production line in a cosmetic industrial branch,
before and after the application of SMED methodology, highlighting good practices and
difficulties in order to help other companies develop fast setup. The research method used was
the case study. From the analysis of the implementation of the methodology on the company
which is object from the case study was possible to summarize good practices, such as: the
use of pillar E&T to store information about the training on the SMED methodology; creation
of a multifunctional teamwork and involving different areas; creation of a “From-To” matrix.
Difficulties were identified, such as: high and constant turnover of people who work on the
shop floor; lack of discipline in filling the forms and by doing the setup activities that were
standardized; lack of financial resources; lack of people´s availability in orer to conduct
necessary meetings and trainings. Recommendations for other companies have also been
proposed, such as: training of the team involved, before starting the project and a refresher
training; standardization of training, forms and documentation of all steps of the project;
create a multifunctional team; training after an employee, who is responsible for the setup,
leaves the company.

KEYWORDS: Cosmetic industry, Setup time reduction, Good practices, SMED, Difficulties,
Recommendations.
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1

INTRODUÇÃO
Grandes mudanças no gerenciamento e na organização dos sistemas de produção das

empresas foram presenciadas nas últimas duas décadas. Duas importantes inovações
sustentaram essas mudanças: a revolução tecnológica e a proposição de novas filosofias
gerenciais. (MOREIRA; PAIS, 2011)
De acordo com Moreirae Pais (2011), o Sistema Toyota de Produção (STP) é um claro
exemplo de uma nova filosofia gerencial, na forma de uma inovação de processo.
Ainda para Moreira e Pais (2011), o desenvolvimento de novas técnicas de gestão está
em alta demanda, uma vez que a concorrência é cada vez mais acirrada.
Para Upton (1995), o aumento de flexibilidade tem se tornado um foco muito
importante como forma de vantagem competitiva.
Sherali, Goubergen e Landeghem (2008) afirmam que, de uma visão estratégica, a
flexibilidade se torna cada vez mais importante para todas as áreas de indústria.
Upton (1995) afirma que existem duas formas de se definir flexibilidade:


Habilidade de alternar rapidamente e facilmente a produção; e



Habilidade da fábrica de produzir uma ampla gama de produtos.
Para Boyle e Scherrer-Rathje (2009), flexibilidade de fabricação é a capacidade de um

sistema ou instalação de produção de tratar eficazmente a incerteza de uma ampla variedade
de fontes, mas continuar a produzir eficientemente produtos diferentes ou volumes de
produtos com qualidade, custo e prazos aceitáveis.
Ainda segundo Boyle e Scherrer-Rathje (2009), dada a grande variedade de opções, os
gestores se deparam com o desafio de escolher as ferramentas e técnicas que atendam
adequadamente a incerteza, mas não deixam de estar alinhados com os objetivos mais amplos
de produção, estratégias organizacionais e filosofias de gestão, tais como a produção enxuta,
também conhecido por STP.
Godinho Filho e Fernandes (2004) afirmam que o principal objetivo do STP é aumentar
a produtividade utilizando técnicas como produção em pequenos lotes, redução de setup,
redução de estoques, alto foco na qualidade de produtos e processos e manutenção preventiva.
Para Sherali,, Goubergen e Landeghem (2008), a flexibilidade é clara e fortemente
ligada com tamanhos de lotes de produção. Quanto menor for o tamanho do lote que pode ser
produzido de forma econômica, mais fácil se torna a reação à demanda de mercado.
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As mesmas máquinas são utilizadas para produzir diferentes tipos de produtos, ou
diferentes variáveis do produto dentro de uma determinada família de produtos, com um setup
envolvido quando a produção é trocada de um tipo de produto para outro (SHERALI et al.,
2008).
Nasri e Paknejad (1992) afirmam que lotes pequenos de produção são impossíveis de se
atingir a não ser que o tempo e custo do setup da máquina sejam drasticamente reduzidos.
De acordo com Van Goubergen e Van Landeghem (2002), a globalização do mercado,
customização dos produtos e o contínuo esforço de melhorar a eficiência de um equipamento
de produção já existente são as causas que guiam o aumento do foco das indústrias na questão
do setup. Surge então a necessidade de curtos setups.
Van Goubergen e Van Landeghem (2002) afirmam ainda que setups devem ser
minimizados para maximizar a capacidade disponível para produção. Cada minuto que se
perde é um desperdício.
Um método fundamental para reduzir o número de atividades do setup é o SMED
(Single Minute Exchange of Dies). (SHERALI; GOUBERGEN; LANDEGHEM., 2008).
Diante da importância de se reduzir o tempo de setup, elaborou-se a questão de pesquisa
deste trabalho: quais as melhores práticas no uso do SMED para redução do tempo de setup
em uma empresa industrial do ramo de cosméticos e quais os cuidados devem ser tomados em
relação ao seu uso?

1.1

OBJETIVO
O objetivo geral deste trabalho é descrever e analisar o processo de setup ferramental de

uma linha de produção em uma empresa industrial do ramo de cosméticos, antes e após a
aplicação da metodologia SMED, destacando boas práticas e dificuldades, de forma a propor
recomendações para que outras empresas do ramo também possam desenvolver esta
metodologia.

1.2

DELIMITAÇÃO DA PESQUISA
Esta pesquisa delimita-se ao estudo de melhorias no processo de redução do tempo de

setup em empresa industrial do ramo de cosméticos na cidade de São Paulo. Delimita-se então
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o escopo de análise em relação ao objeto de estudo (redução do tempo de setup), ao segmento
produtivo (empresa industrial do ramo de cosméticos) e ao foco geográfico (cidade de São
Paulo).
1.3

JUSTIFICATIVA
Cada vez mais a competitividade mostra-se crescente e as empresas vêm buscando

maneiras de se manterem competitivas neste mercado. Independente da área de atuação, as
empresas devem ter foco em velocidade, eficiência e valor do cliente para serem globalmente
competitivas (CAKMAKCI; KARASU, 2006; CUDNEY; ELROD, 2011).
De acordo com o Panorama do Setor de 2012 da ABIHPEC (Associação Brasileira da
Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos), a indústria brasileira de higiene
pessoal, perfumaria e cosméticos apresentou um crescimento médio deflacionado de 10,0% ao
ano, nos últimos 17 anos, contra 3,0% ao ano do PIB Total e 2,2% ao ano da indústria geral.
Dentre os fatores que contribuíram para o crescimento deste setor, é possível destacar:
utilização de tecnologia de ponta e consequente aumento de produtividade; lançamentos
constantes de novos produtos, atendendo às necessidades do mercado.
Apesar dos princípios do lean manufacturing terem sido originalmente desenvolvidos
pela Toyota para o setor automobilístico, eles estão cada vez mais sendo aplicados em outros
negócios (CUDNEY; ELROD, 2011).
Boyle et. al. (2011) consideram que o lean manufacturing tornou-se aceito por
acadêmicos e profissionais como a abordagem dominante na área de gestão de produção.
Desde que o lean foi introduzido e popularizado muitos projetos lean também foram
implementados na indústria (ARLBJØRN; FREYTAG, 2013).
Melton (2005) resume em três os princípios do lean:


A identificação de valor;



A eliminação de desperdício;



A geração de fluxo (de valor para o cliente).

Melton (2005) afirma ainda que não há dúvidas de que a eliminação de desperdício
representa um grande potencial, com relação a melhorias de produção. Qualquer atividade no
processo que não agrega valor para o cliente é considerado um desperdício. Existem algumas
atividades que não agregam valor, porém são necessárias ao processo e agregam valor à

16

companhia, como por exemplo controles financeiros. Porém todas as “Mudas”, como os
japoneses chamam o desperdício, devem ser eliminadas do processo.
Taj e Berro (2006) incluem como desperdício também todas as possíveis atividades ou
trabalho defeituosos, assim como produtos defeituosos. Para os autores, o desperdício pode
ser classificado em 8 categorias:
1. Movimento: Movimentação de pessoas que não agrega valor;
2. Espera: Tempo ocioso criado quando material, informação, pessoas ou
equipamentos não estão preparados;
3. Correção: Trabalho que contém defeitos, erros, erros de retrabalho ou falta de algo
necessário;
4. Super-processamento: Esforço que não agrega valor para o cliente;
5. Super-produção: Produzir mais do que o cliente necessita no momento;
6. Transporte: Movimento de produtos que não agregam valor;
7. Inventário: Mais materiais, partes ou produtos “em casa” do que o cliente necessita;
8. Conhecimento: Pessoas que estão fazendo o trabalho não estão confiáveis sobre a
melhor forma de realizar suas tarefas.
Taj e Berro (2006) afirmam ainda que a maioria das empresas desperdiçam de 70 a 90%
dos seus recursos disponíveis e que provavelmente mesmo as melhores manufaturas lean
desperdiçam 30%.
Moreira e Pais (2011) afirmam que com a larga diversidade de produtos necessários
para a mesma demanda, as empresas são forçadas a produzir menores lotes sem prejudicar sua
produtividade global. Assim, as empresas devem ser capazes de produzir uma larga
diversidade de produtos em pequenas quantidades e, consequentemente, deve prover para uma
frequência muito maior de trocas de ferramentas. Portanto, as empresas devem achar
maneiras de reduzir tempo de setup, eliminar desperdício e atividades que não agregam valor
e converter tempo ocioso de setup em tempo de produção regular.
Por uma perspectiva operacional, o lean envolve a implementação de uma série de
ferramentas e técnicas visando a redução de desperdício. Essas ferramentas e técnicas
incluem, por exemplo, a redução do tempo de setup. (BOYLE; SCHERRER-RATHJE;
STUART, 2009)
Um método fundamental utilizado para reduzir o tempo de setup é o SMED, proposto
por Shingo em 1985 (SHERALI, 2006). O SMED, que se refere à prática de simplificar e
melhorar as atividades operacionais do setup, tem sido a abordagem mais escolhida afim de
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melhorar ou até mesmo eliminar as perdas de inatividade do setup e changeover no processo
de produção (BENJAMIN; MURUGAIAH; MARATHAMUTHU, 2013).
Singh e Khanduja (2010) afirmam que tempos de setups menores podem trazer
benefícios como:


Tornar possível a produção em menores lotes;



Redução do custo da mão-de-obra do setup;



Redução do lead time do produto;



Redução do scrap do setup;



Reduzir o custo de produção.



Melhorar a produtividade e a utilização de ativos; e



Tornar o sistema produtivo flexível;

Diante desse contexto, a produção enxuta é uma metodologia que pode conferir à
empresa características de flexibilidade, uma vez que possibilita uma produção estável, com
custos reduzidos, baixos níveis de estoques, qualidade assegurada e agilidade na incorporação
de mudanças no sistema produtivo. Um dos grandes desafios relacionados à flexibilidade tem
sido a união da flexibilidade aliada a padrões mínimos de produtividade e, nesse aspecto, o
SMED (Single Minute Exchange of Dies) traz uma contribuição significativa.
Foram adotados alguns critérios de escolha da empresa. A empresa objeto do estudo de
caso é de grande porte, multinacional, já aplica o SMED em suas linhas de produção e
forneceu acesso às informações necessárias para desenvolver o trabalho.

1.4

MÉTODO DE PESQUISA
De acordo com Freitas et al. (2000), os métodos de pesquisa podem ser divididos em

dois grupos: quantitativos ou qualitativos e sua escolha deve estar associada aos objetivos da
pesquisa. Silveira e Córdova (2009) dividem a pesquisa científica em 4 tipos: quanto à
abordagem, quanto à natureza, quanto aos objetivos e quanto aos procedimentos. Quanto à
abordagem, Silveira e Córdova (2009) fazem uma subdivisão em pesquisa quantitativa e
qualitativa. Quanto à natureza, dividem em pesquisa básica e aplicada. Quanto aos objetivos,
dividem em pesquisa exploratória, descritiva e explicativa. Quanto aos procedimentos,
dividem em pesquisa experimental, pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa de
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campo, pesquisa ex-post-facto, pesquisa de levantamento, pesquisa com survey, estudo de
caso, pesquisa participante, pesquisa-ação, pesquisa etnográfica e pesquisa etnometodológica.
Denzin e Lincoln (2008) afirmam que a pesquisa qualitativa envolve o estudo de uma
variedade de materiais empíricos, como: estudo de caso, experiência pessoal, introspeção,
história de vida, entrevista, textos históricos e visuais, entre outros. Esses materiais descrevem
a rotina e os momentos de problemática e de significado na vida de um indivíduo.
Para o trabalho em questão será utilizada a pesquisa qualitativa, utilizando estudo de
caso na empresa industrial do ramo de cosméticos.
Fonseca (2002) afirma que o estudo de caso visa conhecer em profundidade o “como” e
o “por quê”. O estudo de caso pode decorrer de acordo com uma perspectiva em que existe
interpretação, onde procura-se entender a perspectiva dos participantes. Ou uma pesquisa
pragmática, onde pretende-se apenas apresentar uma perspectiva global do objeto de estudo,
do ponto de vista do investigador.
Para o método de pesquisa do presente trabalho foram elaboradas 6 etapas, que estão
descritas na Figura 1.

Figura 1 – Etapas dos métodos da presente pesquisa
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Segue uma breve explicação sobre as etapas:
1) Formulação do problema: definição de qual será o problema a ser escolhido de
acordo com a definição do tema do trabalho;
2) Seleção do caso: definição de qual é o caso específico a ser analisado, dentro do
tema do trabalho;
3) Visita in loco e entrevista: realizar a visita in loco na empresa objeto do estudo de
caso, onde será possível analisar de perto o caso específico que será analisado, além
de realizar entrevistas informais com os envolvidos no trabalho;
4) Análise dos documentos: realizar primeiramente uma análise macro de quais são os
documentos existentes na empresa objeto do estudo de caso e que envolvem o tema
a ser abordado e, em segunda oportunidade, fazer um aprofundamento no conteúdo
dos documentos considerados relevantes para o presente trabalho;
5) Identificação de melhorias e dificuldades: identificar, a partir da análise dos
documentos e das entrevistas informais, quais são as possíveis melhorias que podem
ser feitas no sistema vigente observado na empresa objeto do estudo de caso, assim
como as dificuldades que foram encontradas;
6) Proposta de recomendações: identificar as boas práticas da empresa objeto do estudo
de caso e propor recomendações para outras empresas do ramo.
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2

2.1

REFERENCIAL TEÓRICO

LEAN MANUFACTURING
Nesta seção serão apresentados os conceitos da manufatura enxuta e da metodologia

SMED, focando na explicação da metodologia, sua utilidade, como é sua implantação, seus
benefícios e vantagens, bem como dificuldades e desafios da utilização desta metodologia.

2.1.1 Definição
De acordo com Womack, Jones e Roos (2004), após a Primeira Guerra Mundial, Eiji
Toyoda e Taiichi Ohno, da Toyota japonesa, foram pioneiros no conceito do lean
manufacturing. A adoção da produção enxuta resultará em mudanças globais em quase todas
as indústrias: nas alternativas para os consumidores, na natureza do trabalho, no destino das
companhias e no destino das nações.
Melton (2005) relata que o começo do lean foi na Toyota, no Japão, em meados dos
anos 40: O STP foi baseado no desejo de produzir em um fluxo contínuo que não dependia de
longos ciclos de produção para ser eficiente; foi baseado no reconhecimento de que apenas
uma pequena parte do tempo total e esforço para transformar um produto de valor agregado
para o cliente final. Isto era claramente o oposto do que o Oeste estava fazendo – onde a
produção em massa baseada em planejamento de recursos materiais (MRP) e sistemas
informatizados complexos estavam se desenvolvendo juntamente com a filosofia de produção
em massa originalmente desenvolvida por Henry Ford, por exemplo, produção de alto volume
de produtos padronizados com um mínimo de troca de produtos.
Quadro 1 - Comparação de sistemas de produção (MELTON, 2005).

Produção em massa

Produção lean

Base

Henry Ford

Toyota

Pessoas - design

Profissionais
qualificados

estritamente Time

de

funcionários

multi-

funcionais em todos os níveis da
organização

Pessoas – produção

Funcionários sem habilidades ou Time

de

funcionários

multi-
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com pouca habilidade

funcionais em todos os níveis da
organização

Equipamento

Maquinário caro, unifuncional

Sistemas manuais e automáticos que
podem produzir grandes volumes
com grande variedade de produtos

Métodos de Produção

Fabricar altos volumes de produtos Fabricar produtos que o cliente
padronizados

requeriu

Filosofia

Hierarquia

–

organizacional

responsabilidade

gerência

tem

a Fluxo

de

valor

apropriados

utilizando

níveis

de

empoderamento – empurrando a
responsabilidade

para

baixo

da

organização
Filosofia

Objetiva o “bom suficiente”

Objetiva a perfeição

O Quadro 1 apresenta um resumo de algumas comparações apontadas por Womack et
al. (1990) (MELTON, 2005).
Godinho Filho e Fernandes (2004) definem o lean manufacturing, ou Manufatura
Enxuta (ME) como uma abordagem que tem como objetivo encontrar uma melhor forma de
organizar e gerenciar os relacionamentos de uma empresa com seus clientes, fornecedores,
desenvolvimento de produtos e as operações da produção.
Para Campos (2013), o objetivo principal do lean manufacturing é a produção de um
item com base em especificações do cliente, da forma mais rápida e eficiente, e com o melhor
preço possível.
Arlbjørn e Freytag (2013) explicam que o lean foca no desperdício. “Gordura”
desnecessária deve ser removida em processos que se repetem dentro de processos produtivos
e administrativos. Assim, as condições para um ambiente lean incluem:


Produção de bens / serviços padrão;



Grande volume (não produção em massa, mas a produção em série menor, e ainda
com um grande volume total); e



Ciclo de vida do produto relativamente longa.

Segundo Boyle, Scherrer-Rathje e Stuart (2011), o lean manufacturing tem sido aceito
por acadêmicos e profissionais como a principal abordagem em gerenciamento da
manufatura. Devido ao grande potencial dos processos nas empresas, cadeia do supply chain e
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mudanças culturais que o lean pode requerer, implementá-lo com sucesso é uma tarefa
complexa que tem levado a resultados desanimadores para muitos. Alguns têm sugerido que é
a falta de valorização da abordagem dos sistemas do lean e extensão que levou a menos do
que sucesso dos profissionais para alcançar o desempenho esperado, resultado da
implementação do lean.
Boyle, Scherrer-Rathje e Stuart (2011) afirmam ainda que, apesar da ampla aceitação
acadêmica e um forte esforço promocional por parte do Lean Enterprise Institute, ainda
existem evidências de gestores que estão “segurando” o abraço ao lean. Existem inúmeras
maneiras dos gestores se inteirarem com o lean e suas desvantagens, desafios enfrentados em
sua implementação e como estes desafios estão sendo enfrentados. Tal consciência de
gerenciamento pode ser obtida por meio de uma variedade de fontes de informação, que
podem ser:


Externas (por exemplo, conferências profissionais, utilização de consultores, visitas
às plantas) e;



Internas (por exemplo, falar com outros gerentes, encontros de almoços).

No entanto, apesar destas fontes de informação sobre o lean, o seu uso pelos gestores
envolvidos em atividades lean e o valor total dessas fontes ao esforço do lean é bastante
carente.
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Figura 2 - Diferentes perspectivas do lean (Adaptado de Arlbjørn, Freytag e Damgaard (2008a, p. 55))

A Figura 2 representa as diferentes perspectivas de Arlbjørn, Freytag e Damgaard,
(2008a) em relação ao lean.

2.1.2 Utilidade
Boyle, Scherrer-Rathje e Stuart (2011) afirmam que, uma vez que nosso entendimento
de lean cresceu, também cresceu a apreciação por sua complexidade. O lean pode ser
considerado por uma perspectiva filosófica, relacionada com princípios orientadores e
objetivos gerais, e por uma perspectiva prática, como um conjunto de práticas de gestão,
ferramentas ou técnicas que podem ser observadas diretamente.
Ainda de acordo com Boyle, Scherrer-Rathje e Stuart (2011), a partir de uma
perspectiva operacional, o lean envolve a implementação de um conjunto de ferramentas de
chão-de-fábrica e técnicas destinadas a reduzir o desperdício dentro da fábrica e ao longo da
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cadeia de supply chain. Tais ferramentas e técnicas incluem, por exemplo, a redução do tempo
de setup, kaizen (por exemplo, melhoria contínua), Six-Sigma, gestão visual (por exemplo,
5S), kanban, sistemas de suprimentos just-in-time, e manutenção preventiva. A filosofia lean
considera a interrelação dessas práticas, a fim de melhorar níveis globais de qualidade,
produtividade, integração e redução de resíduos com a produção, em áreas funcionais (por
exemplo, pesquisa e desenvolvimento, finanças), e ao longo da cadeia de supply chain.

2.1.3 Benefícios e vantagens
De acordo com Melton (2005), os benefícios com o lean observados nas indústrias estão
bem documentados e podem ser sintetizados em:


Redução dos prazos de entrega para os clientes;



Redução dos estoques para os fabricantes;



Melhoria da gestão do conhecimento;



Processos mais robustos (conforme medição por menos erros e, consequentemente,
menos retrabalho).

Tudo isso faz com que o lean seja um conceito muito real e físico, especialmente se
tratando de manufatura.
Chen, Lindeke e Wyrick (2010) mencionam os benefícios do lean manufacturing como
sendo:


Redução de desperdícios: é o conceito fundamental na filosofia lean. A correta
identificação da “Muda” e o sucesso na sua eliminação leva à redução de custos de
produção, maior qualidade do produto, melhoria da satisfação do cliente e aumento
dos lucros;



Gestão de recursos humanos: A segunda peça fundamental para a filosofia lean é
"respeitar os trabalhadores", uma vez que estes são os recursos de conhecimento do
sistema. Aumentando a utilização do trabalhador e reduzindo o tamanho da força de
trabalho geralmente conduz a custos de fabricação reduzidos;



Projeto distribuído: caracteriza o design de produtos e estratégias de manufatura em
empresas lean. Desta forma, as responsabilidades de fabricação são mais deslocados
para fornecedores. Os produtores lean se focam no design geral do produto e a
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montagem final de peças sendo projetados e produzidos por diferentes fornecedores.
Esta abordagem está de acordo com a teoria econômica de que a distribuição de
postos de trabalho para as partes mais eficientes aumenta o bem-estar social geral.
Concentrando-se no design do produto e montagem final, enquanto agressivamente
terceirizam as peças, as empresas lean são capazes de diminuir progressivamente o
custo unitário dos produtos.


Gestão da cadeia de suprimentos: Na cadeia de suprimentos enxuta, peças de
fornecedores chegam um pouco antes de serem necessários, uma vez que os
estoques excedentes foram eliminados como desperdício. Esta abordagem
economiza espaço de armazenamento e os custos e melhora a eficiência.



Sistema financeiro: Enquanto a estratégia de preços sombra é usada em empresas de
produção lean e em massa, as empresas lean tendem a usá-la de forma mais
agressiva. Segue uma exemplificação deste tópico:

Supondo duas empresas de produção enxuta e de massa, que definem os seus preços de
venda como sendo : US $ 20.000 e 30.000, respectivamente, inferiores à fabricação inicial
real e custo de desenvolvimento (50.000 dólares), esperando que o efeito da curva de
aprendizagem e de economias de escala farão com que o custo unitário médio caiam se as
vendas alcançarem o projetado volume de cinco milhões de unidades. Ambas as empresas
diminuem o preço de um produto um ou algumas vezes, quando seus produtos entram em
uma fase posterior do ciclo de vida, para vencer a concorrência e melhor penetrar no mercado.
A principal diferença é que a empresa enxuta tenta definir o preço de venda inferior ao
preço da empresa de produtos de massa e muito inferior ao seu custo inicial real, esperando
que por meio da aplicação de práticas enxutas, o custo de produção da unidade caia mais
rapidamente e de forma dramática, já que mais clientes são atraídos para adquirir o produto.
É fundamentado que os lucros obtidos mais tarde por meio de market share expandido em
breve compensarão as perdas no início da vida de um produto. O aumento das vendas, a ponto
das perdas iniciais poderem ser compensadas de forma rápida e contínua e visando a redução
de custos por práticas enxutas eficazes durante todo o processo é fundamental para a
sobrevivência de uma empresa enxuta.
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2.1.4 Dificuldades e desafios
De acordo com Boyle, Scherrer-Rathje e Stuart (2011), o fracasso da aplicação do lean
em diversas empresas levou pesquisadores a questionar sua aplicabilidade em todos os setores
de indústria e por que sua adoção completa não ocorreu para muitos. Integrando a produção
lean com elementos de terceirização pode levar a melhores níveis de flexibilidade e custos
reduzidos, porém pode também apresentar uma lista de desafios, incluindo a difusão do
conhecimento, aumento do risco de ruptura da cadeia de suprimentos, perda de controle e
exposição ao potencial abuso de divulgação de informações.
Nash e Poling (2007, p. 47) afirmam:
“Gerência, desde o topo da empresa até a supervisão da linha de produção, devem
entender o que é o lean, o que pode ele fazer pela empresa, qual seu papel e como os
resultados podem ser maximizados. A maior luta na busca do alcance da mudança cultural
vem de dentro da gestão. É aí que reside a maior resistência, e não nos funcionários da linha
de produção.”
Shawhey (2005) sugere que a implementaçãodo lean representa uma mudança cultural
significante em qualquer organização e está sujeita a desafios de implementação associados
com a resistência à mudança, incluindo a falta de habilidades necessárias, baixa moral e
decisões inadequadas de recrutamento. Os gestores deveriam realizar uma análise
comparativa da capacidade do pessoal de recursos humanos existente ao longo do processo de
organização e desempenho no trabalho, comparar com um conjunto ideal de habilidades de
recursos humanos lean e ajustar suas expectativas sobre a velocidade de mudança e recursos
necessários de implementação.
Chen, Lindeke e Wyrick (2010) afirmam que o lean manufacturing não é simplesmente
utilizado para “cortar a gordura” em uma organização. Embora os benefícios de práticas
enxutas estejam bem documentados, também tem sido alvo de estudos alguns dos efeitos
negativos do lean sobre:


Os resultados dos funcionários;



Características do trabalho;



Design de produto e;



Capacidade de inovação.
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Para oferecer a pesquisadores e profissionais uma extensa lista das possíveis armadilhas
do pensamento enxuto, Chen, Lindeke e Wyrick (2010) apresentam sua análise, que é baseada
em uma revisão de literatura completa nas áreas de manufatura enxuta, desenvolvimento de
novos produtos, tecnologia e gestão da inovação e gestão de recursos humanos. Um resumo
desta análise pode ser observada no Quadro 2.
Quadro 2 – Resumo das armadilhas do lean (CHEN; LINDEKE; WYRICK, 2010)

Conceitos lean
Eliminação de todos os desperdícios

Armadilhas
As empresas podem:
- Eliminar os tempos criativos que são necessários para a
inovação;
- Focar nas atividades que agregam valor de curto prazo e
perder capacidade competitiva de longo prazo por meio de
inovações radicais;
- Perder oportunidades de tecnologias impulsionadoras;
- Tropeçar em inovações disruptivas;
- Criar mais tensões no ambiente de trabalho e fazer os
funcionários perderem a sensação de segurança no
trabalho.

Múltiplas responsabilidades no trabalho

Os funcionários podem perder o conhecimento em suas
áreas específicas.

Design distribuído

- As empresas podem perder a capacidade de projetar,
depurar e melhorar o sistema de fabricação de peças;
- Peças projetadas e fabricadas em diferentes lugares
podem não se combinar;
- Oportunidades para o desenvolvimento de inovações
radicais e arquitetônicas será eliminado;
- Inovações internas podem sair muito rápido, antes que a
empresa possa se beneficiar de seu P&D.

Cadeia de suprimentos enxuta

Remessas tardias e deficientes de peças vão parar o
sistema;
- O fracasso de fornecedores de primeiro nível é fatal;
- Efeitos da greve em diferentes níveis da cadeia de
abastecimento serão ampliados.

Gestão de clientes

A satisfação do cliente pode ser perdida no longo prazo,
como

resultado

das

agendas

lotadas

e

múltiplas
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responsabilidades do analista de cliente.
Gestão financeira

- O uso da estratégia de preços sombra pode levar ao
fracasso total em uma economia que está encolhendo;
- Propriedade cruzada e equidade interligada uns com os
outros no grupo lean pode acelerar a queda de todo o
grupo em uma crise.

Chen, Lindeke e Wyrick (2010) ainda colocam que, para uma empresa maximizar os
benefícios de suas práticas enxutas, deve ser dada uma especial atenção para as armadilhas
apontadas no quadro acima.

2.2

SMED

2.2.1 Definição
Moxham e Greatbanks (2001) relatam que Shigeo Shingo desenvolveu uma técnica
chamada SMED, uma abreviação para a frase em inglês Single Minute Exchange of Dies, cujo
significado em português é troca rápida de ferramentas.

2.2.2 Utilidade
A técnica do SMED refere-se à teoria e à prática de simplificar e melhorar as atividades
operacionais do setup para menos do que 10 minutos, em sua duração total (MELTON, 2005).
O objetivo principal da metodologia chamada SMED é a redução dos tempos que não
são produtivos, gastos na preparação da máquina para mudança de lote (tempo de change
parts), segundo Cakmakci e Karasu (2006).
Moreira e Pais (2011) resumem o SMED como uma metodologia desenvolvida por
Shingo (1985) que objetiva a redução e simplificação do tempo de setup durante o changeover.
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2.2.3 Benefícios e vantagens
As vantagens alcançadas com a redução do tempo de setup/changeover são: produção
de pequenos lotes; redução de estoques; aumento da qualidade; redução de desperdício e
retrabalho; aumento da flexibilidade; aumento de produtividade; conscientização das causas
que geram erros e espera; e aumento da disponibilidade dos equipamentos (CONCEIÇÃO et
al., 2009).
Moreira e Pais (2011) ainda definem os benefícios, separando por benefícios diretos e
indiretos, baseado na teoria de Shingo. Esta separação segue explicada no Quadro 3.
Quadro 3 - Resultados esperados utilizando a metodologia SMED (MOREIRA; PAIS, 2011)

Redução do tempo de setup
Redução do tempo gasto com ajuste fino
Benefícios diretos

Menores erros durante change-overs
Melhoria da qualidade do produto
Aumento da segurança
Redução de inventário

Benefícios indiretos

Aumento da flexibilidade de produção
Racionalização de ferramentas

2.2.4 Dificuldades e desafios
Moreira e Pais (2011) afirmam que uma das maiores dificuldades na aplicação da
metodologia SMED é na identificação e na classificação das operações. Benjamin, Murugaiah
e Marathamuthu (2013) mencionam que a etapa de conversão das atividades de internas para
atividades externas é o processo mais difícil em toda a metodologia SMED.

2.2.5 Aplicação
Singh e Khanduja (2010) afirmam ainda que, de acordo com Shingo, antes de aplicar o
SMED em qualquer recurso (seja ele uma máquina ou um equipamento, por exemplo) é
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necessário distinguir o dado recurso como sendo gargalo ou não. Se o SMED for aplicado em
um recurso que não é considerado gargalo, então esta aplicação será limitada, uma vez que
estes recursos já estão ociosos e trabalhando com um excesso de capacidade. Portanto, é
recomendável que o SMED seja aplicado apenas em recursos que são considerados gargalos,
ou seja, têm menor capacidade que a necessária e necessitam de imediata atenção.
Moreira e Pais (2011) dão grande ênfase no estudo d as condições do chão de fábrica em
grande detalhe por meio de uma análise da produção, entrevistas com trabalhadores e
filmando as operações de setup.
Fogliatto e Fagundes (2003) afirmam que, na prática, o SMED é desdobrado em
estratégias e técnicas de implantação e que a aplicação do SMED deve seguir primeiramente
de uma visão estratégica, seguida de conceitos para sua implantação e técnicas que irão servir
de apoio. Dois grupos de estratégias são sugeridos para minimizar as perdas decorrentes da
troca de produtos em uma operação:
1. Estratégias envolvendo habilidades: procedimentos eficientes no setup resultam do
conhecimento sobre o equipamento em estudo e da habilidade e experiência do operador nas
tarefas inerentes ao procedimento de setup. Em máquinas mais complexas, utiliza-se o
conceito do preparador, que é um operador especialista em preparação de máquina, deixando
então o operador do equipamento com as tarefas auxiliares que o preparador irá desempenhar.
2. Estratégias envolvendo tamanho de lote: uma solução é aumentar o tamanho do lote
para compensar a parada do equipamento, visando reduzir as perdas decorrentes de setups
longos. A fabricação de grandes lotes, entretanto, pode ser indesejável se resultar em
produção antecipada ou formação de estoques, seja de produto intermediário ou de produto
acabado. O SMED permite a fabricação de lotes com tamanho reduzido, tendo como
consequência a redução dos custos de setup dos lotes.
Moreira e Pais (2011) descrevem um conjunto de procedimentos que devem ser
seguidos para alcançar o sucesso durante a implementação do SMED:


Analisar o processo atual;



Classificar as diversas atividades realizadas como externas ou internas;



Converter as atividades internas em externas;



Desenvolver soluções que permitem reduzir o tempo das atividades internas;



Desenvolver soluções que permitam diminuir os atrasos nas operações externas;



Criar procedimentos rigorosos, a fim de reduzir falhas durante o setup;
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Voltar ao início do processo e repetir todo o procedimento para reduzir o tempo de
setup, de forma contínua.

A aplicação do SMED pode ser dividido em etapas. A Figura 3 ilustra as etapas do
SMED, de acordo com Moxham e Greatbanks (2001).

Figura 3 – Resumo gráfico do SMED (MOXHAM; GREATBANKS, 2001)

De acordo com Moreira e Pais (2011), para fazer a implementação do SMED ser mais
suave foi criado um conjunto de ferramentas de alavancagem. Eles são mencionados no
Quadro 4.

Quadro 4 – Lista de ferramentas utilizadas na aplicação da metodologia SMED

Fases conceituais do SMED

Ferramentas de alavancagem

Etapa preliminar: Setup externo e (1) Analisar as atividades de chão de fábrica, a fim de
interno não diferenciados

diferenciar atividades externas das internas.

Etapa 1: Separação em setup (2) O uso de checklists
externo e interno

(3) A definição de funções para cada trabalhador
(4) A melhoria do transporte de peças e ferramentas

Etapa 2: Conversão de setup (5) A preparação prévia das atividades do setup
externo e interno

(6) A automatização das atividades
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(7) A utilização de diferentes ferramentas
Etapa 3: Estreitamento do setup (8) A melhoria do transporte de ferramentas e
externo e interno

armazenagem
(9) Eliminação de configurações, calibrações e ajustes
(10) A automatização das atividades

As etapas da aplicação do SMED seguem explicadas a seguir.

2.2.5.1 Etapa preliminar: Setup externo e interno não diferenciados
Singh e Khanduja (2010) afirmam que frequentemente todas as atividades de setup são
realizadas após a produção de um produto.
Moreira e Pais (2011) explicam que nesta etapa preliminar a empresa não faz distinção
entre as operações de atividades externas e internas e, consequentemente, as máquinas
permanecem ociosas por longos períodos de tempo.

2.2.5.2 Etapa 1: Separação em setup externo e interno
Singh e Khanduja (2010) afirmam que para reduzir o tempo de setup, as atividades
devem ser divididas em externas e internas. Atividades externas podem ser realizadas
enquanto o equipamento está operando e as atividades internas podem ser realizadas durante a
produção.
Benjamin, Murugaiah e Marathamuthu (2013) afirmam que esta etapa requer uma visão
detalhada da produção e gravação em vídeo de todo o setup e changeover.
Singh e Khanduja (2010) lembram que esta etapa pode resultar em uma redução do
tempo de setup de 30 a 50% em relação ao tempo anterior de setup e continuam a descrever as
outras duas etapas que se seguem.

2.2.5.3 Etapa 2: Conversão de setup externo e interno
Singh e Khanduja (2010) afirmam que esta etapa se inicia quando o setup move-se da
fase de separação para a fase de transferência de ferramental ou quando uma ferramenta é
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desinstalada e uma nova é instalada em um dado equipamento. Aqui, o esforço é focado em
externalizar as atividades internas tanto quanto possível. Isto é alcançado geralmente
introduzindo modificações técnicas aos processos de setup. É possível que reduções em
tempos de setup podem atingir 75% do valor inicial com esta abordagem.

2.2.5.4 Etapa 3: Estreitamento do setup externo e interno
Singh e Khanduja (2010) afirmam que esta é a última etapa, que minimiza e simplifica
as atividades externas e internas. SMED pode utilizar algumas ferramentas da engenharia
industrial como estudo de métodos, mapeamento de fluxo de valor, matriz de causa e efeito ou
diagrama de Pareto para simplificar e padronizar todas as atividades do setup. Esta etapa gera
um procedimento padronizado de setup, o qual pode reduzir em até 90% do total do tempo
anterior de setup.

2.2.5.5 Adaptações à aplicação de Shigeo Shingo
De acordo com Moreira e Pais (2011), existem algumas adaptações à metodologia de
Shingo (1985).
Moxan e Greatbanks (2001) defendem o uso de uma fase preparatória / aprendizagem, a
fim de chegar a uma melhor implementação do SMED.
Fogliatto e Fagundes (2003) identificam quatro grandes estágios para implementação do
SMED: 1. Estratégico; 2. Preparatório; 3. Operacional; e 4. de Comprovação. É possível
atribuir etapas de composição destes quatro estágios, que estão sumarizadas no Quadro 5.
Quadro 5 – Resumo das etapas de composição dos estágios para implementação do SMED (adaptado de
FOGLIATTO; FAGUNDES, 2003)

1. Estágio estratégico

(1) Convencimento da alta gerência
(2) Definição de metas
(3) Escolha da equipe de implantação
(4) Treinamento da equipe de implantação
(5) Definição da estratégia de implantação

2. Estágio preparatório

(6) Definição do produto a ser inicialmente abordado
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(7) Definição do processo a ser inicialmente abordado
(8) Definição da operação a ser inicialmente abordada
3. Estágio operacional

(9) Análise da operação a ser inicialmente abordada
(10) Identificação das operações internas e externas do setup
(11) Converter setup interno em externo
(12) Praticar a operação de setup e padronizar
(13) Eliminar ajustes
(14) Eliminar o setup

4. Estágio de consolidação

2.3

(15) Consolidação da TRF em todos os processos da empresa

QUANTIFICAÇÃO DO REFERENCIAL TEÓRICO
A pesquisa realizada para a composição do referencial teórico foi baseada em artigos

internacionais, artigos nacionais, teses e dissertações e, finalmente, literatura convencional. O
critério para selecionar a bibliografia que seria incluída na dissertação foi definido exatamente
na ordem descrita.
Totalizando a revisão teórica, a sua composição foi de 22 artigos de periódicos
internacionais, 4 artigos de periódicos nacionais, 2 livros e 1 portal ou site institucional,
conforme apresenta o gráfico na Figura 4.

Referencial Teórico
3%
7%

Artigos científicos de
periódicos internacionais

14%

Artigos científicos de
periódicos nacionais
Livros
76%

Figura 4 - Composição da bibliografia

Portais/Sites institucionais
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3

3.1

ESTUDO DE CASO

CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA
O presente trabalho foi realizado em uma empresa multinacional de grande porte que

atua no setor de cosméticos, no ramo de vendas diretas. No Brasil, a fábrica situa-se no estado
de São Paulo e produz diversos produtos, divididos em três categorias: Fragrâncias, Cremes &
Loções e Maquiagem.

3.2

CRITÉRIO DE ESCOLHA DA IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA
A forma utilizada pela empresa objeto do estudo de caso para a escolha da

implementação da metodologia SMED segue na Figura 5.
Os grupos de SMED são chamados Grupos de Melhoria Específica (GME) e fazem
parte do pilar de Melhoria Específica (ME), um dos pilares do TPM (Total Productive
Maintenance) utilizados na fábrica em questão.
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Figura 5 - Fluxo para criação de um GME em SMED

A Figura 6 mostra os nove pilares do TPM utilizados na fábrica, sinalizando o pilar ME.
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Figura 6 - Pilares do TPM

Os GME´s são iniciados a partir da análise da árvore de perdas. O responsável pelo pilar
ME informa à gerência as maiores perdas e sugere a criação de um GME com base nestas
perdas mais significativas. Para o caso da criação de um grupo de SMED, as maiores perdas
devem ser em relação à perdas com setup e ajustes. Após identificadas e sinalizadas serem
estas as maiores perdas, a gerência e a supervisão definem se o grupo de SMED será criado.
A Figura 7 mostra informações do tempo de setup da linha E-93.

Figura 7 - Informações do tempo de setup
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A Figura 8 mostra o que aconteceu com o histórico do tempo de setup por causa da
necessidade de flexibilização da linha E-93. Não existia um setup ferramental, eram feitos
apenas ajustes e setup para trocar a tonalidade do produto, ou seja, não existia troca de
formato, apenas de cor. O tempo médio para trocar a tonalidade de um corretivo facial para
um batom de tonalidade forte era de 20 minutos. Já para trocar a tonalidade de um batom de
tonalidade forte para um corretivo facial, era de 30 minutos. Essa diferença se dá por causa da
exigência de sanitização ser maior e de maior duração para sair de uma cor mais escura para
uma cor mais clara do que o contrário. Após a necessidade de flexibilização, tornou-se
necessária a fabricação do batom color trend, sendo necessário realizar o setup ferramental
em relação ao formato e também em relação à tonalidade do produto. O tempo médio, então,
passou a ser, por exemplo, para trocar de formato e de tonalidade de um corretivo facial, de
360 minutos e para o contrário, de 340 minutos.

Figura 8 - Histórico do tempo de setup

Definida a criação de um grupo de SMED, utilizando o exemplo da linha E-93, é
definido um Master Plan para as atividades a serem desenvolvidas pelo grupo criado. A
Figura 9 mostra o exemplo da planilha utilizada para a linha E-93.
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Figura 9 - Master Plan E-93

Esta planilha utilizada representa as macroatividades a serem desenvolvidas ao longo do
do andamento do projeto em questão. A seguir estão descritas as atividades do exemplo da
linha E-93:
1 Definir o ponto de partida e o objetivo
1.1

Com base nos dados históricos, verificar necessidade VS viabilidade

1.2

Identificar os tipos de setup

1.3

Definir o ponto de partida e o objetivo

1.4

Fazer a análise das prioridades

1.5

Preparar materiais para treinamento

1.6

Treinar equipe de multiplicação

2
2.1

Preparação do grupo de trabalho
Preparar materiais diversos a serem utilizados no projeto
Selecionar participantes

2.2

Divulgar ferramenta e preparar treinamento

2.3

Fechar contrato com pilar ME

2.4

Aplicar treinamento teórico SMED

3

Etapa 1: Identificar atividades de setup
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3.1

Filmar e formalizar o método atual

3.2

Vídeo-análise

3.3

Anotações e coleta de informações

4

Etapa 2: Documentar o setup

4.1

Preparar layout e descrição do processo

4.2

Preparar registro de setup

5

Etapa 3: Análise do setup

5.1

Análise ECRS

5.2

Preparar análise de setup

5.3

Determinar as possíveis melhorias

5.4

Preparar ações de melhoria (5W2H)

6

Etapa 4: Converter atividades internas para externas

6.1

Executar modificações físicas

6.2

Preparar procedimento padrão de setup

6.3

Treinar todos os envolvidos

7

Etapa 5: Melhorar atividades de setup interno

7.1

Executar modificações físicas

7.2

Atualizar o procedimento padrão de setup

7.3

Treinar todos os envolvidos

8

Etapa 6: Melhorar atividades de setup externo

8.1

Executar modificações físicas

8.2

Treinar todos os envolvidos

9

Etapa 7: Realizar operações simultâneas

9.1

Executar modificações físicas

9.2

Melhorar e simplificar as regulagens

9.3

Definir o padrão de regulagem

9.4

Treinar todos os envolvidos
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10 Etapa 8: Padronização
10.1 Documentar o setup atual
10.2 Atualizar o procedimento padrão de setup
10.3 Filmar o novo padrão
10.4 Treinar todos os envolvidos
11 Encerramento do projeto
11.1 Avaliação dos resultados
11.2 Reconhecimento aos membros da equipe
11.3 Relatório final
11.4 Proposta de continuidade / replicação
11.5 Palestra de encerramento
Na Figura 10 é possível visualizar a planilha que contém todas estas atividades descritas
e qual é a forma de controle na forma de cronograma.
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Figura 10 – Master Plan com cronograma

A seguir serão descritas e demonstradas cada uma destas 11 atividades.
3.3

ATIVIDADE 1: DEFINIR O PONTO DE PARTIDA E O OBJETIVO
Para a atividade 1“Definir o ponto de partida e o objetivo”, foi definido pela gerência

que a meta seria reduzir em 50% o tempo total de setup, após a coleta de dados históricos.
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3.4

ATIVIDADE 2: PREPARAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO
Para a atividade 2 “Preparação do grupo de trabalho”, foi definido o time que comporia

o projeto. Este time foi composto por: dois operadores (do 1º e 2º turnos) da linha E-93, dois
técnicos mecânicos e um almoxarife. Nesta atividade, foi realizado também o treinamento
teórico da metodologia SMED para o time do projeto em questão.
Uma outra tarefa que foi realizada nesta atividade foi a criação de uma “Matriz DePara”, com o tempo total de setup para cada mudança de formato de produção, como pode ser
observado na Figura 11.

Figura 11 – Matriz De-Para

Foi realizada uma entrevista semi-estruturada com alguns integrantes do grupo do
estudo analisado, que pode ser observado no Anexo.
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3.5

ATIVIDADE 3: ETAPA 1 - IDENTIFICAR ATIVIDADES DE SETUP
Para a atividade 3 “Etapa 1: Identificar atividades de setup”, foi realizada uma filmagem

e, a partir desta filmagem do processo de setup, a gerência definiu que a meta seria reduzir em
50% o tempo total de setup, baseado na filmagem, que segue demonstrada na Figura 12.

Figura 12 - Meta de redução do tempo de setup

Analisando o processo de setup, que neste caso analisado foi partindo do corretivo facial
para o batom color trend, ou seja, mudando formato e cor do produto em questão, foi possível
observar que:


De acordo com um histórico retirado de uma base de dados do mês de julho de
2012, chegou-se ao tempo total de setup de 360 minutos;



Já a partir da filmagem do processo de setup realizada em novembro de 2012 foi
possível chegar ao tempo total de setup de 340 minutos e também detalhar as
atividades que compõem todo esse processo.
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3.6

ATIVIDADE 4: ETAPA 2 - DOCUMENTAR O SETUP

Figura 13 - Estações de setup E-93

Conforme descrito na Figura 13, foi criado um layout com a descrição do processo de
setup da linha E-93, contendo informações como: quantas são no total, quais são e onde estão
localizadas as estações de setup desta linha. São 11 estações de setup no total:
1) Tacho de envase
2) Mesa de molde
3) Sistema de aplicação de silicone
4) Esteira de puck de base
5) Sistema de extração e transferência da bala
6) Corrente de transporte de puck
7) Sistema de aplicação de etiqueta
8) Sistema de aplicação do shirink
9) Sistema de encolhimento do shirink
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10) Esteira de encartuchamento
11) Sistema de codificação ink jet

3.7

ATIVIDADE 5: ETAPA 3 - ANÁLISE DO SETUP
As atividades detalhadas do processo de setup e suas respectivas durações seguem a

seguir, na Figura 14:

Figura 14 - Registro de setup: Situação anterior - com um operador

Nota-se que duas atividades estão sinalizadas em azul e em verde. Ambas as atividades
foram destacadas por apresentarem a possibilidade de serem reduzidas a partir de uma ou
mais ações. Importante destacar que no processo analisado a partir da filmagem, o setup era
realizado por um operador.

3.7.1 Análise ECRS
Foi feita, então, uma análise ECRS (Eliminar, Combinar, Reduzir, Simplificar), que
visa, a partir de uma discussão com o time do projeto de SMED, determinar em quais
atividades é possível tomar as seguintes decisões:
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Eliminar estas determinadas atividades;



Combiná-las;



Reduzi-las se possível ou;



Simplificá-las.

Esta análise ECRS pode ser observada na Figura 15.
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Figura 15 – Análise ECRS
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3.7.2 Preparar análise de setup
É possível incluir esta fase de preparação da análise de setup na análise ECRS. Como
primeira análise, identificar quais atividades do setup são consideradas externas e quais são
consideradas internas.

Figura 16 - Análise ECRS parcial

A Figura 16 mostra algumas atividades, sendo possível observar as que estão
sinalizadas em azul e verde, fazendo uma conexão com o que foi sinalizado nestas mesmas
cores na Figura 10. Nesta análise ECRS, pontua-se com o valor “um” qual atividade atual é
considerada interna ou externa. Assim, ao final, é possível contabilizar quantas atividades são
internas e quantas são externas. No caso em questão, de um total de 37 atividades, 35 eram
consideradas internas e apenas 2 eram consideradas externas.
Em seguida, afim de identificar as atividades ECRS (Eliminar-Combinar-ReduzirSimplificar), pontua-se com o valor “um” qual atividade pode ser eliminada, combinada,
reduzida ou simplificada. No caso em questão, deste total de 37 atividades, foram
identificadas 9 que poderiam ser combinadas e 14 que poderiam ser simplificadas.
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3.7.3 Determinar as possíveis melhorias
Dentre as propostas de melhorias levantadas na análise ECRS, podem ser citadas:
1) Para a atividade de substituir molde, uma sugestão de melhoria no sistema para
sacar os moldes, porém esta atividade continua a ser realizada apenas pelo operador;
2) Para a atividade de ajustar ou trocar calço do limitador da estação de rejeito, uma
sugestão de melhoria foi criar calço padrão para cada produto, porém esta atividade
continua a ser realizada apenas pelo operador;
3) Para a atividade de substituir puck na esteira de base, que está sinalizado em azul,
uma sugestão de melhoria foi executar esta atividade em paralelo com a atividade de
substituir molde, porém esta atividade passa a ser executada pelo auxiliar, e não
mais pelo operador;
4) Para a atividade de substituir pinças de transferência, uma sugestão de melhoria foi
reduzir a quantidade de parafusos;
5) Para a atividade de substituir centralizadores, uma sugestão de melhoria foi
padronizar parafusos e realizar revisão;
6) Para a atividade de ajustar altura para pegar base, uma sugestão de melhoria foi criar
um padrão de gabarito;
7) Para a atividade de ajustar altura para extração da bala, uma sugestão de melhoria
foi criar um padrão de gabarito;
8) Para a atividade de para ajustar o retorno, uma sugestão de melhoria foi criar um
padrão de gabarito;
9) Para a atividade de substituir puck da corrente transportadora, que está sinalizada em
verde, uma sugestão de melhoria foi executar esta atividade em paralelo com a
atividade de substituir molde, porém esta atividade passa a ser executada pelo
auxiliar, e não mais pelo operador;
10) Para a atividade de ajustar altura do sensor de leitura da base, uma sugestão de
melhoria foi criar um padrão de gabarito;
11) Para a atividade de ajustar o apertador de tampa, uma sugestão de melhoria foi criar
um padrão de gabarito;
12) Para a atividade de ajustar o sensor de transferência para etiquetadora, uma sugestão
de melhoria foi criar um padrão de gabarito;
13) Para a atividade de substituir rolo de etiqueta, uma sugestão de melhoria foi passar
esta atividade para o auxiliar, não sendo mais executada somente pelo operador;
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14) Para a atividade de ajustar as posições X, Y e Z para pegar etiqueta vácuo, uma
sugestão de melhoria foi passar esta atividade para o auxiliar, não sendo mais
executada somente pelo operador e também criar padrão de receita;
15) Para a atividade de ajustar as posições X, Y e Z do aplicador de etiqueta, uma
sugestão de melhoria foi passar esta atividade para o auxiliar, não sendo mais
executada pelo operador e também criar padrão de receita;
16) Para a atividade de substituir eixo apoiador (EA), uma sugestão de melhoria foi
passar esta atividade para o auxiliar, não sendo mais executada somente pelo
operador;
17) Para as atividades de substituir rolo de shirink, uma sugestão de melhoria foi passar
esta atividade para o auxiliar, não sendo mais executada somente pelo operador;
18) Para a atividade de ajustar abertura ou fechamento do sistema aplicador de shirink,
a sugestão de melhoria foi a criação de um gabarito padrão;
19) Para a atividade de ajustar abertura ou fechamento do sistema do forno, foi proposta
melhoria no sistema;
20) Para as atividades de centralizar as correias sincronizadoras da rotação, foi proposta
melhoria no sistema;
21) Para a atividade de ajustar parâmetros do forno, foi proposta a criação de uma
receita padrão.
No total foram propostas 21 sugestões de melhoria.

3.7.4 Preparar ações de melhoria (5W2H)
O 5W2H (What, When, Who, Where, Why, How, How much) é uma simples e eficiente
ferramenta, que tem como objetivo descrever ações planejadas de uma forma objetiva e
cuidadosa. (SILVA et al., 2013)
Coletti, Bonduelle e Iwakiri (2010) explicam o desdobramento do 5W2H como sendo:


What (O quê): nesta etapa, as tarefas que serão realizadas seguindo o plano de
execução são definidas;



When (Quando): nesta etapa, detalha-se um cronograma dos prazos para o
cumprimento das tarefas que foram definidas;



Who (Quem): nesta etapa, as pessoas responsáveis pelas tarefas são definidas;
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Where (Onde): nesta etapa, o local em que as tarefas serão realizadas são definidas;



Why (Por que): nesta etapa, justifica-se o motivo pelo qual as tarefas devem ser
executadas;



How (Como): nesta etapa, as maneiras mais racionais e econômicas de se
desempenhar as tarefas são estabelecidas;



How much (Quanto custa): nesta etapa, os custos para a realização das tarefas são
determinados.

A Figura 17 ilustra o 5W2H desenvolvido para o presente trabalho.
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Figura 17 - 5W2H – E93

Tomando como exemplo a primeira tarefa:


O que: Elaborar um sistema para retirada do molde automático;



Onde: Mesa de molde;



Por que: Para eliminar o uso de ferramentas manuais para sacar o molde;
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Quando: Janeiro de 2013;



Quem: Os dois técnicos mecânicos, um de 1º turno e outro do 2º turno;



Como: Confeccionar 2 bases de nylon para extração dos moldes empurrado e
soprado;



Quanto: R$ 2.768,70.

Este é um caso em que houve necessidade de investimento, porém existem tarefas que
não exigem investimento monetário para trazer um benefício. Um exemplo é a terceira tarefa:


O que: Confeccionar calço para cada formato;



Onde: Mesa de molde;



Por que: Para eliminar ajustes;



Quando: Outubro de 2012;



Quem: Técnico mecânico, do 2º turno;



Como: Confeccionar calços;



Quanto: Zero (Recurso interno).

No total foram definidas 15 tarefas, ou seja, 15 ações de melhoria, que podem ser
observadas na Figura 18 mostra a operação de setup anterior a qualquer atividade de melhoria.
.

Figura 18 – Registro da situação atual do setup
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3.8

ATIVIDADE 6: ETAPA 4 - CONVERTER ATIVIDADES INTERNAS PARA
EXTERNAS
Esta etapa consiste em converter o maior número possível de atividades internas em

atividades externas, ou seja, converter as atividades que podem ser executadas apenas com o
equipamento parado em atividades que podem ser desenvolvidas com a máquina em
operação.
Na Figura 19 estão sinalizadas em vermelho duas atividades internas que podem ser
transformadas em atividades externas, ambas sendo executadas pelo auxiliar de produção e
não mais pelo operador da linha de produção, que será mostrada ao longo do trabalho.

Figura 19 – Setup com duas atividades internas sinalizadas

Estas duas atividades internas sinalizadas, que são trocar os pucks da esteira de entrada
e trocar insertos da esteira de transporte, representam duração total de 35 minutos e 40
minutos, respectivamente.
As Figuras 20 e 21 ilustram a situação anterior e posterior da atividade de trocar os
pucks da esteira de entrada.
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Figura 20 - Situação anterior do puck

Figura 21 - Situação posterior do puck

Esta melhoria teve como proposta substituir o sistema de fixação do puck, feito um a
um com um total de 5 parafusos, por um sistema de fixação com ímã. Anteriormente, o tempo
total da atividade de setup interna tinha duração total de 35 minutos e, posteriormente, passou
a ter duração de 5 minutos e a ser uma atividade de setup externa.
Além do benefício com a redução do tempo total de setup, esta melhoria gerou uma
redução dos custos de manutenção com parafusos e travas e elimina também o uso da
ferramenta utilizada para apertar e desapertar os parafusos.
As Figuras 22 e 23 ilustram a situação anterior e posterior da atividade de trocar insertos
da esteira de transporte.
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Figura 22 – Situação anterior do inserto

Figura 23 - Situação posterior do inserto

Esta melhoria teve como proposta substituir o sistema de fixação feito um a um com um
total de 5 parafusos, por um sistema de fixação com ímã. Anteriormente, o tempo total da
atividade de setup interna tinha duração total de 40 minutos e, posteriormente, passou a ter
duração de 10 minutos e a ser uma atividade de setup externa.
Além do benefício com a redução do tempo total de setup, esta melhoria gerou uma
redução dos custos de manutenção com parafusos e elimina também o uso da ferramenta
utilizada para apertar e desapertar os parafusos.
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3.9

ATIVIDADE 7: ETAPA 5 - MELHORAR ATIVIDADES DE SETUP INTERNO
Uma das melhorias feitas no processo de setup e que pode ser destacada é que algumas

atividades podem ser desempenhadas pelo auxiliar de produção, oferecendo ajuda e carga de
trabalho distribuída com o operador da linha de produção.
A Figura 24 mostra a operação de setup após a distribuição das atividades.

Figura 24 - Setup com melhoria nas atividades internas

É possível observar que apenas distribuindo as atividades entre duas pessoas, o tempo
total de setup se reduziu pela metade, ou seja, de 340 minutos para 170 minutos. Vale
ressaltar que esta distribuição não traz custo adicional à fábrica, uma vez que o auxiliar de
produção em questão já está presente no escopo de trabalho atual da linha E-93.
Uma redução de 170 minutos do tempo total de setup representa 8.160 unidades de um
tipo de produto ou 5.950 unidades de um segundo produto, ambos envasados nesta linha de
produção. Esta diferença de unidades produzidas deve-se à velocidade que a linha de
produção pode operar, que difere de um produto para outro, sendo 48 unidade/minuto do
primeiro e 35 unidade/minuto do segundo produto.
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3.10 ATIVIDADE 8: ETAPA 6 - MELHORAR ATIVIDADES DE SETUP EXTERNO
Nesta etapa, das atividades de setup externo que foram apontadas na ECRS, é possível
observar que existiam apenas duas:


Fundir o FI no tacho de envase;



Trocar bico de envase.

Não foram levantadas melhorias para estas duas atividades.

3.11 ATIVIDADE 9: ETAPA 7 - REALIZAR OPERAÇÕES SIMULTÂNEAS
Foram identificadas 9 atividades que poderiam ser combinadas, ou seja, realizadas pelo
auxiliar de produção em simultâneo com outras atividades de setup do operador:
1) Trocar centralizadores
2) Trocar pinças de transferência para centralizador
3) Trocar pinças de transferência para esteira
4) Ajustar altura do batedor de tampas
5) Trocar posicionador para etiqueta
6) Trocar eixos apoiadores
7) Trocar conformador de Shirink
8) Trocar calço do túnel de encolhimento
9) Trocar eixos receptores de Shirink
Além dessa combinação de atividades do auxiliar com o operador, duas atividades
internas puderam ser transformadas em externas.
A Figura 25 mostra a operação de setup após a distribuição e combinação das atividades
totais.
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Figura 25 – Setup com melhoria nas atividades externas

É possível observar que com todas as propostas de melhoria, o tempo total de setup se
reduziu em 70%, ou seja, de 340 minutos para 100 minutos.
Uma redução de 240 minutos do tempo total de setup representa 11.520 unidades de um
tipo de produto ou 8.400 unidades de um segundo produto, ambos envasados nesta linha de
produção. Esta diferença de unidades produzidas deve-se à velocidade que a linha de
produção pode operar, que difere de um produto para outro, sendo 48 unidade/minuto do
primeiro e 35 unidade/minuto do segundo produto.

3.12 ATIVIDADE 10: ETAPA 8 - PADRONIZAÇÃO
Após todas as melhorias serem aplicadas, é necessário fazer uma padronização das
atividades a serem desenvolvidas no setup. Esta divisão das atividades entre o operador e o
auxiliar podem ser observadas na Figura 26, que mostra as atividades que se tornaram padrão,
sendo possível destacar que o formulário preenchido possui uma padronização inclusive na
ordenação das atividades a serem desempenhadas tanto pelo operador quanto pelo auxiliar de
produção.
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Figura 26 – Distribuição das atividades de setup da E-93 após as melhorias
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Foi elaborado também um checklist das atividades que compõem o setup, após as
melhorias serem implantadas.
A Figura 27 mostra este checklist desenvolvido.

Figura 27 – Checklist das atividades de setup da E-93 após as melhorias
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3.13 ATIVIDADE 11: ENCERRAMENTO DO PROJETO
Nesta fase de encerramento, pode ser destacada a confecção de um totem, contendo as
principais etapas que compuseram o projeto de redução de setup desenvolvido para a linha de
produção em questão, que no caso é a E-93.
A Figura 28 ilustra o totem criado.

Figura 28 – Totem do SMED realizado na E-93

3.14 BOAS PRÁTICAS
A partir da análise da implementação do SMED na empresa objeto do estudo de caso, é
possível destacar algumas boas práticas, que seguem:


Utilizar o pilar Educação & Treinamento (E&T) do TPM para armazenar
informações sobre o treinamento na metodologia SMED

A empresa objeto do estudo de caso possui o TPM bem estruturado, então a
implementação de metodologias como o SMED é facilitado. No pilar do TPM destinado a
E&T, foi criado um treinamento padronizado, em relação a esta metodologia em específico,
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primeiro com uma explicação básica sobre o que é a metodologia e os benefícios que sua
implementação traz.


Treinamento com linguagem de fácil entendimento

O cliente do treinamento é, basicamente, o time da operação da fábrica. Então, é
interessante que a linguagem deste treinamento seja adaptada à linguagem da operação da
fábrica, privilegiando exemplos concretos, figuras e fotos. Assim, a comunicação é
efetivamente feita.


Padronização do treinamento

Na empresa objeto do estudo de caso existe um material padrão para o treinamento da
metodologia SMED, que é utilizado em todas as ocasiões em que o treinamento seja
necessário. A abordagem deste treinamento envolve os seguintes tópicos:


Os motivos de se reduzir o tempo de setup;



Conceitos sobre flexibilização da produção;



Importância e exemplificação de atividades que agregam valor;



Explicação do significado de SMED;



Definições de: changeover, setup, setup externo e interno;



Conceito de tempo de setup;



Ferramenta que auxilia a redução do tempo de setup: SMED



Passo-a-passo do SMED, demonstrando quais formulários devem ser utilizados
em cada etapa;





Dicas e regras práticas para a aplicação do SMED;



Operações críticas de posicionamento, aperto e ajuste e exemplos de cada uma;



Lembrete para o 5S e controle visual na armazenagem.

Criação de um time de trabalho voltado para o SMED multifuncional e envolvendo
diferentes áreas

Este tipo de trabalho requisita conhecimento profundo de todas as etapas e atividades
necessárias para realizar a troca de ferramentas e realizar o setup da linha de produção. O
grupo de trabalho em questão foi composto por dois operadores, de dois turnos diferentes.
Torna-se também imprescindível ter o conhecimento técnico de peças disponíveis, por
exemplo, conhecimento este que os técnicos do almoxarifado de setup possuem. É uma boa
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prática da empresa objeto do estudo de caso ter ao menos um técnico mecânico e um técnico
eletrônico de pelo menos um turno participando deste grupo de trabalho, visando o melhor
aproveitamento de conhecimento do funcionamento da linha de produção como um todo e em
suas particularidades e seus equipamentos.
As áreas e pessoas envolvidas no grupo de trabalho da empresa objeto do estudo de caso
segue a seguir:


O time de operação da fábrica, mais especificamente os colaboradores que atuam
na linha de produção em que será aplicada a ferramenta, que são as pessoas que
irão efetivamente usufruir dos resultados da redução do tempo de setup e
também podem contribuir com situações rotineiras que são enfrentadas por eles
diariamente;



Os técnicos do almoxarifado de setup, que são os responsáveis por todo o
ferramental utilizado durante o processo de setup e que também possuem knowhow necessário para o caso em que o ferramental precise ser substituído ou até
mesmo facilitar o processo de padronização de documentos e procedimentos
para o setup;



O(s) supervisor(es) e coordenador(es) responsável(eis) pela linha de produção
em que será realizada a implementação da metodologia SMED, uma vez que
todas as aprovações devem passar por estas pessoas, então é interessante
envolvê-los nas principais discussões e análises realizadas durante o processo do
projeto em questão, focando em mostrar os benefícios quali e quantitativos que
determinados investimentos trarão.



Melhorias simples, inutilizando o uso de ferramentas com parafusos e substituindo
esta necessidade por ímãs

Para linhas de produção em que exista necessidade de troca de formato, principalmente
de pucks e insertos, como foi observado neste trabalho, as melhorias que foram
implementadas foram basicamente eliminar a necessidade de parafusar cada um dos pucks e
dos insertos, buscando uma forma de obter o mesmo resultado de fixação de pucks e insertos,
porém com o uso de ímas.
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Criação de uma matriz “De-Para”

Para linhas que produzem uma variedade de SKU´s (Stock Keeping Units), a matriz
“De-Para” se mostra muito útil, uma vez que contém informações de rápido acesso para a área
de planejamento utilizar quando for realizar o planejamento de produção, atentando para fazer
uma melhor combinação de produtos que não sofrem tanto com o tempo total de setup na
mudança de formato do equipamento.
3.15 DIFICULDADES
As dificuldades que podem ser apontadas a partir do trabalho desenvolvido são:


A alta e constante rotatividade de pessoas que trabalham na linha de produção em
que foi desenvolvido o SMED

Uma vez que existe rotatividade, torna-se necessário atualizar os novos funcionários da
existência da metodologia SMED, realizar o treinamento nesta metodologia e fazer uma breve
explicação do trabalho que foi desenvolvido na linha de produção em questão.


Falta de interesse e motivação dos funcionários em relação à criação de um grupo de
trabalho que visa reduzir o tempo de setup

A criação de um grupo de SMED na empresa objeto do estudo de caso não contempla
nenhum reconhecimento com relação a prêmios ou reconhecimento financeiro aos
funcionários que participam deste grupo.


Falta de motivação para conduzir o trabalho até sua finalização

Primeiramente porque este tipo de trabalho envolve disciplina, ou seja, seguir à risca o
passo-a-passo proposto no treinamento, atentando sempre para não pular etapas, documentar
todo o tipo de melhoria que seja proposta, realizar medições constantes dos resultados do
trabalho, não somente ao final da sua realização, mas sim durante todo o processo.


Falta de disciplina no uso contínuo dos resultados da implementação do SMED

Na prática, o SMED deve ser uma metodologia que visa a melhoria contínua e não
somente um projeto pontual que, após o atingimento de uma meta inicial, pára e acaba.
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Falta de disciplina no preenchimento dos formulários

No dia-a-dia, é possível perceber que não existe uma disciplina por parte dos
funcionários em preencherem corretamente formulários como, por exemplo, o checklist. O
checklist deve ser preenchido para checar se as atividades do setup estão sendo realizadas
conforme a sequência estipulada.


Falta de disciplina no cumprimento de todas as atividades que foram padronizadas
do setup

Funcionários diferentes costumam desempenhar as mesmas atividades, porém de
formas diferentes. O intuito de padronizar as atividades do setup é mitigar esse risco que
existe de uma mesma atividade ser desempenhada de formas diferentes, porém percebe-se que
os funcionários atentam-se para esse aspecto em um primeiro momento, porém com a falta de
inspeção essa disciplina se perde com o tempo.


Escassez de recursos financeiros

Devido a limitações em relação a investimentos financeiros, as ações de melhoria que
seriam implementadas também tinham limitações, então existiu uma impossibilidade de se
adquirir dispositivos e equipamentos automatizados, ou investimentos muito altos.


Resistência a mudanças

Todo e qualquer tipo de mudança oferece também algum nível de resistência, seja ele
baixo ou alto. O desconhecido traz insegurança às pessoas, então desempenhar novas
atividades acaba levando a uma resistência por parte dos funcionários envolvidos.


Falta de disponibilidade dos funcionários para realizar os treinamentos e reuniões
necessárias

Encontrar um horário em comum entre os funcionários é um aspecto complicado,
principalmente quando pretende-se envolver mais de um turno de trabalho, áreas diferentes
ou até mesmo quando a demanda de trabalho usual do funcionário é alta e a liderança não
possibilita sua liberação para participar dos treinamentos ou das reuniões.


Falha na comunicação para realizar a filmagem do setup
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A área de planejamento de demanda de fabricação deve informar aos envolvidos quando
existe a programação para ser realizado o setup, então assim algum participante do grupo de
trabalho deve estar disponível para realizar as filmagens necessárias do procedimento de
setup. A empresa objeto do estudo de caso apresentou dificuldades em relação a esta
comunicação, pois a área de planejamento não alertava com a devida atenção esta
oportunidade do setup ocorrer para que o time de trabalho pudesse ter tempo para se
programar e disponibilizar algum funcionário para acompanhar o setup da linha de produção
em questão.


Os tempos de setup são muito altos

Relacionando à dificuldade anterior para realizar a filmagem do setup, é possível citar
que esta dificuldade se dá, entre outros fatores, ao tempo alto de duração do processo inteiro
de setup na empresa objeto do estudo de caso, principalmente antes da aplicação do SMED, já
que a duração dura em torno de 340 minutos. Uma das implicações deste alto tempo de
duração é a disponibilidade de um funcionário acompanhar e filmar o processo inteiro e
também a disponibilidade de um equipamento apropriado para realizar a filmagem.


Falta de pessoas capacitadas e disponíveis para assessorar os envolvidos durante o
andamento da implementação da metodologia

Na empresa objeto do estudo de caso, foi possível observar que não existia um grupo ou
uma pessoa especializada na metodologia SMED em específico ou na filosofia lean,
trabalhando como um consultor ou assessorando as atividades que eram desempenhadas ao
longo do trabalho de implementação da metodologia.
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4

RECOMENDAÇÕES
Com este trabalho foi possível levantar algumas recomendações para desenvolvimento

de setup rápido, que seguem a seguir:


Padronização do treinamento

Uma recomendação é padronizar o treinamento feito para o time que conduzirá o
trabalho de redução de setup.
É recomendável para as empresas manterem este treinamento sempre atualizado e
manter também equipes e pessoas constantemente treinadas nesta metodologia, visando a
facilidade de sua multiplicação futura.


Treinamento da equipe envolvida antes de começar o trabalho e um treinamento de
reciclagem

É recomendável realizar um treinamento para a equipe que fará parte do trabalho de
setup rápido. Neste treinamento é necessário conter informações básicas, como: o significado
de tempo de setup, quais os benefícios que uma redução deste tempo de setup traz, mostrar
que existe uma metodologia chamada SMED para auxiliar nesta redução do tempo de setup,
quais são as etapas do SMED e as ferramentas que podem ser utilizadas em cada etapa,
mostrar algumas situações de atividades que podem ser utilizadas como exemplo de
simplificação.
Uma forma mais lúdica de se dar este treinamento é com o formato de exemplificação:
Para cada conceito ou etapa que será abordado, utilizar um exemplo que ocorre na empresa
que está visando realizar o setup rápido.
Um treinamento de reciclagem também é recomendado, uma vez que o conhecimento
adquirido pelos funcionários pode se tornar obsoleto ou ser esquecido com o decorrer do
tempo.


Criação de formulários padronizados

É recomendável desenvolver formulários que podem ser utilizados em cada etapa e
mostrá-los no treinamento. Estes formulários podem ser dos mais diversos, desde os passos
iniciais de cronograma até o acompanhamento do plano de ação.
O uso de ferramentas como análise ECRS para identificar quais são e o total de
atividades que podem ser eliminadas, combinadas, reduzidas ou simplificadas podem ser
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replicadas para outras empresas, assim como o uso da ferramenta 5W2H para o controle do
plano de ação elaborado. O uso do checklist também pode auxiliar na padronização das
atividades de setup, pois reforça a ordem que cada atividade que compõe o setup deve ser
executada.


Padronização da documentação de todas as etapas do trabalho

No decorrer deste trabalho, foi possível observar uma falta de padronização em relação
à descrição das atividades que compõem o tempo total de setup nos diferentes formulários e
planilhas que foram construídas, então uma recomendação é em relação a esta padronização,
que se torna necessária para futuras consultas, afim de evitar dúvidas, inclusive em relação ao
total de atividades que o processo de setup compõe, além de dúvidas e questionamentos que
podem surgir em relação a descrições diferentes que podem levar a interpretações
equivocadas se as atividades são as mesmas ou não.


Criação de time de trabalho diversificado

Moreira e Pais (2011) afirmam que uma das maiores dificuldades na aplicação da
metodologia SMED é na identificação e na classificação das operações. Para minimizar esta
dificuldade, propõe-se a recomendação de criar um time de trabalho que contemple diferentes
áreas que possuam o conhecimento técnico necessário dos equipamentos e ferramentas
utilizadas no setup.


Treinamento após saída de um funcionário responsável pela execução do setup

Para empresas que apresentam alta rotatividade de seus funcionários, propõe-se que um
treinamento seja elaborado para todas as situações em que o funcionário responsável pelo
processo de setup da linha de produção saia da empresa ou do seu posto de trabalho atual.
Assim, o processo de redução do tempo de setup, bem como as melhorias e benefícios que o
uso da metodologia SMED, não se perderá e poderá ser multiplicado para os novos
funcionários que serão responsáveis pelo setup da linha de produção ou equipamento em
questão.
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5

CONCLUSÃO
O objetivo geral deste trabalho é descrever e analisar o processo de setup ferramental de

uma linha de produção em uma empresa industrial do ramo de cosméticos, antes e após a
aplicação do SMED, destacando boas práticas e dificuldades, de forma a ajudar outras
empresas do ramo que também desenvolvem ou pretendem desenvolver setup rápido. O
objetivo foi alcançado devido à disponibilidade de materiais e informações sobre a aplicação
do SMED em uma linha de produção da empresa objeto do estudo de caso e um forte
embasamento teórico.
As etapas do SMED desempenhadas na análise do presente trabalho concordam com as
etapas descritas na literatura.
É possível concluir que o uso da metodologia SMED auxilia na redução do tempo de
setup. No caso analisado foi possível obter uma redução de 70% no tempo total de setup,
visando principalmente partir do aumento do mix de produtos que a linha de produção em
questão é capaz de produzir. Porém, no caso analisado não foi possível reduzir o tempo total
de setup para menos de 2 dígitos de minuto, ou seja, menos de 10 minutos, devido a restrições
como:


Alto valor de investimento em maquinário que possibilite tempo de setup menor do
que 10 minutos;



Grande quantidade de etapas que compõem o processo de setup;



Número limitado de pessoas que realizam o processo de setup;



Longa distância entre a linha de produção e o almoxarifado de setup.

Este trabalho procura oferecer contribuições teóricas relacionadas com o tema de
desenvolvimento de setup rápido em uma linha de produção do ramo de cosméticos,
embasando-se em referenciais teóricos existentes na literatura.
Como contribuição aplicada tem-se a descrição de um trabalho realizado na empresa
objeto do estudo de caso, contendo todas as etapas que foram desenvolvidas e os formulários
utilizados, destacando as boas práticas que puderam ser sumarizadas e fazendo propostas de
recomendações para outras empresas do ramo que têm interesse em desenvolver um setup
rápido.
Como limitação, este trabalho apresentou um foco restrito a uma linha de produção de
uma unidade industrial de um determinado ramo, o que pode resultar em determinados vícios
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que decorrem da cultura da empresa ou do país, do modelo de gestão da empresa, do tipo de
mercado que esta empresa abrange, entre outros, por esta razão as conclusões deste trabalho
não podem ser generalizadas.
Este trabalho pode servir de base para outros trabalhos relacionados ao tema. É possível
sugerir pesquisas futuras relacionadas à comparação do SMED proposto por Shingo (1985),
que foi dentro de um ambiente automobilístico, com ambientes fabris de ramos diversos e
estabelecer quais são as principais diferenças e sumarizar as peculiaridades de cada ramo.
Outra sugestão de pesquisa futura é com relação à gestão do conhecimento integrada com as
políticas da empresa, uma vez que existe a dificuldade de transmitir o conhecimento tácito dos
funcionários.
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ANEXO A – Roteiro da entrevista semi-estruturada
Descrição do entrevistado
Área que trabalha atualmente:
Cargo ocupado:
Tempo exercendo a função:
1. Como funciona o SMED na empresa?
2. Como são passadas as informações sobre o SMED?
3. Como é o treinamento na metodologia e a sua frequência?
4. Como são conduzidas as reuniões de SMED?
5. Quais foram as melhorias implementadas?
6. Quais foram os resultados alcançados?
7. Quais os benefícios que esta metodologia trouxe?
8. Quais foram as dificuldades enfrentadas?
9. Qual(is) sugestão(ões) de melhoria na aplicação da metodologia pode(m) ser
apontada(s)?

