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RESUMO 

O grande desafio das empresas tem sido crescer com um mínimo de investimentos, 

principalmente em um ambiente desfavorável, quando há crises e turbulências econômicas, e 

também de buscar melhores desempenhos a partir de métodos que as levem a conquistar e 

garantir produtividade e flexibilidade nos processos industriais de maneira eficiente e eficaz 

com agilidade e simplicidade.  

A metodologia SMED (Single Minute Exchange of Dies) é o principal e mais difundido 

conjunto de técnicas que objetiva reduzir o tempo de setup de equipamentos, minimizando 

tempos não produtivos e desperdícios no chão de fábrica. 

Através da redução dos tempos de setup, é possível melhorar o atendimento ao cliente, a 

produtividade, a agilidade, os níveis de desperdícios e a qualidade dos seus produtos.  

Este trabalho insere-se neste campo de estudo, uma vez que se propõe aplicar um 

método de redução dos tempos de setup, adequado-o às particularidades de uma indústria de 

alimentos que utiliza como sistema de gestão o gerenciamento pelo Controle da Qualidade 

Total, TQC (Total Quality Control – Gerenciamento da Qualidade Total), de forma a 

aumentar a capacidade produtiva, a flexibilidade e eficiência da linha, produzindo lotes cada 

vez menores, e assim melhorando sua competitividade.  

A aplicação dessa metodologia foi precedida por uma discussão das ferramentas 

integradas na abordagem estudada - a clássica Troca Rápida de Ferramentas de Shigeo 

Shingo, a programação e o balanceamento de recursos - e aspectos concernentes ao atual 

perfil da indústria de alimentos brasileira, relacionando-os à importância da melhoria das 

atividades de setup. Também se realizou uma pesquisa bibliográfica envolvendo os conceitos 

do Sistema de Produção Enxuta, já que foi neste contexto que a TRF foi criada e é o sistema 

de gestão de operações no qual melhor se insere a TRF e ainda os conceitos do gerenciamento 

através do TQC, uma vez que será neste novo ambiente que a TRF será aplicada. 

As conclusões deste trabalho evidenciam as contribuições provenientes da aplicação da 

metodologia proposta, através da evolução do indicador de desempenho tempo de setup, 

resultando num aumento significativo de eficiência, produtividade, flexibilidade e 

competitividade.  

 
Palavras-chaves: Metodologia SMED, Troca Rápida de Ferramentas, Setup, Produtividade, 
TQC. 
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ABSTRACT 

 

Growing with a minimum investment has been the greatest challenge for several 

companies, especially in an inauspicious environment, when there are crisis and economic 

disorders going on; and also searching better performances from methods that might be able 

to lead these companies to conquer and assure productivity and flexibility regarding the 

industrial process, in an efficient, simple and agile manner. 

The SMED (Single Minute Exchange of Dies) methodology is the main and most 

spread set of techniques that aims to reduce the equipment setup time, minimizing non-

productive time and wasting in the factory.  

 By reducing the setup time, it’s possible to improve customer service, productivity, 

agility, the levels of wasting and the quality of the products.  

This paper work is inserted in this field of study, as it proposes to apply a method to 

reduce the setup time, making it appropriate for the particularities of the food industry that 

uses TQC (Total Quality Control) as a management system, in order to increase production 

capacity, flexibility and efficiency of the line, producing smaller lots, and therefore improving 

their competitiveness.  

The application of this methodology was preceded by a discussion of integrated tools in 

the studied topic - the classical Shigeo Shingo Quick Changeover for Operators, the planning 

and balancing of resources - and aspects concerning the current profile of the food industry in 

Brazil, connecting them to the importance of setup activities improvement. A bibliographical 

research was conducted, involving the concepts of Lean Production System, as it was in this 

context that the TRF was established and it is the operations management system which better 

fits the TRF and the concepts of management by TQC, since this new environment is the one 

the TRF will be applied.  

The conclusions of this study highlight the contributions from the application of the 

proposed methodology through the evolution of the performance indicator of setup time, 

resulting in a significant efficiency, productivity, flexibility and competitiveness increase. 

 
Keywords: SMED Methodology, Quick Changeover for Operators, Setup, Productivity, TQC 
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1. INTRODUÇÃO  

  

Num ambiente de concorrência acirrada, onde as empresas buscam ser competitivas, a 

produtividade passou a ter uma vital importância na rotina empresarial. Para Baumann (1996), 

a globalização econômica produz efeitos que abrangem as relações produtivas, financeiras e 

comerciais, com os conceitos formulados, apreendendo, ainda, apenas parcialmente a 

realidade, dadas as características sem precedentes e a magnitude do fenômeno.  

Neste contexto, a busca por novos e melhores patamares de resultados necessita ser uma 

constante, onde não existe linha de chegada. A eliminação de desperdícios também deve ser 

permanente e orientada para manter e melhorar a eficiência operacional e os níveis de serviço 

de atendimento ao cliente, o que contribuirá para um maior faturamento da empresa e maiores 

lucros. 

A implementação de novas práticas operacionais, ferramentas e metodologias que visam 

contribuir com este propósito aprimoram o sistema de gestão organizacional e reforçam seus 

valores e sua missão, elevando sua capacidade de sobrevivência no mercado. Atualmente é 

possível identificar um incremento da competitividade no ambiente organizacional, 

diretamente relacionado com o fenômeno da globalização da economia. Para tal, as 

organizações necessitam buscar melhorias contínuas nos seus processos, produtos e serviços 

oferecidos em geral.  

Esta busca incessante por sistemas de produção completos e eficazes vem fazendo com 

que as organizações industriais tendam a se defrontar com um conjunto de dificuldades 

relacionadas com a sua concepção, implementação e gerenciamento. 

Para assegurar a sobrevivência, as empresas necessitam aprimorar os processos 

envolvidos no sistema de produção. Sob outra ótica, esta sobrevivência pode ser assegurada 

através do conhecimento associado à utilização da inteligência organizacional, que representa 

o fator fundamental para a continuidade da atividade organizacional. 
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1.1 Definição do Tema de Trabalho 

 

O atual modelo econômico nacional, no qual prevalece a economia de mercado aberto, 

tem trazido grandes mudanças no cenário empresarial. O mercado passou a exigir mais 

qualidade, mais variedade a um custo menor e em menos tempo. 

Estas solicitações foram traduzidas num grande desafio onde não era mais possível 

somar suas despesas, colocar uma margem de lucro e compor o preço de venda. A nova 

abordagem prega a formatação do preço de mercado, onde o lucro é obtido a partir da redução 

de custos e otimização dos processos de produção. 

Para sobreviver a este cenário, as organizações vêm desenvolvendo novos conceitos de 

produção, ou mesmo fazendo uso dos já existentes, visando à otimização dos processos 

produtivos, concebidos ainda no século passado a partir da era Toyota. 

A utilização de um destes conceitos, o sistema de Troca Rápida de Ferramenta (TRF), 

numa fábrica de biscoitos, se constitui como o foco desta dissertação e contribui para a 

formulação do problema desta pesquisa: Como implementar o conceito de TRF em uma 

Indústria de Alimentos que utiliza o TQC (Total Quality Control) como sistema de gestão.  

O presente trabalho foi desenvolvido a partir da premissa de que seria possível 

implementar com sucesso o sistema de TRF nesta fábrica de biscoitos. 

 

1.2 Delimitação do Tema  

 

Este trabalho teve início no segundo semestre de 2008, numa grande empresa do setor 

de alimentos na região metropolitana de Recife. Naquele momento, a referida empresa 

passava por um processo de crescimento e expansão que visava principalmente aumentar seu 

volume de vendas e também sua flexibilidade a fim de atingir competitividade e eficiência 

produtiva. 

Entre as várias oportunidades de melhorias abordadas durante este processo de 

reformulação, uma em especial chamava a atenção da gerência de produção: o desempenho 

do setor de biscoitos, que necessitava expandir-se para atendimento ao mercado e que contava 

com uma demanda crescente de seu PVP (Planejamento de Vendas e Produção) e 

consumidores cada vez mais exigentes, que demandavam produtos mais frescos com uma alta 

rotatividade. Em virtude dos altos tempos consumidos durante as trocas de formatos nas 
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moldadoras e máquinas de embalagem, ou simplesmente altos tempos de setup nas unidades 

gerenciais, o desempenho geral da empresa estava sendo comprometido. 

Para melhorar o desempenho do setor de biscoitos, a gerência de produção iniciou um 

projeto relatado no presente trabalho, adotando técnicas do sistema de TRF. 

 

1.3 Importância do Trabalho  

 

Analisando a evolução da indústria alimentícia no Brasil no século XX, é possível 

identificar que ela surge dominada pelo capital nacional e por empresas de pequeno porte, 

provavelmente com baixa diferenciação de produtos e de atuação local. A partir de meados 

dos anos 80, tem início um processo de concentração empresarial na indústria. Com a 

implementação do Plano Real, este processo não só ganha ímpeto como ocorre paralelamente 

a entrada de um grande volume de investimentos estrangeiros, em muitos casos, através de 

aquisições de grandes empresas tradicionais brasileiras. Esta maior presença do capital 

estrangeiro aumentou a importância estratégica da diferenciação de produtos, das economias 

de escala em produção, distribuição e promoção e das economias de escopo com a expansão 

das linhas de produtos para diferentes segmentos da indústria alimentícia. Ao final dos anos 

90, a indústria alimentícia constituía-se no maior parque industrial brasileiro e a sua produção 

representava 14% da produção industrial brasileira, percentual maior do que o da indústria do 

petróleo. 

Desta forma, a maior concentração empresarial na indústria alimentícia nos anos 90 teve 

como um dos principais fatores a entrada maciça de empresas estrangeiras na indústria. De 

acordo com a KPMG, o Brasil e a indústria alimentícia brasileira haviam se tornado um dos 

destinos preferenciais do capital estrangeiro na década de 1990: “Diversas nacionalidades 

decidiram entrar em terras brasileiras investindo em setores em expansão. (...) O setor de 

alimentos teve forte participação em toda a década e ocupou por anos seguidos a liderança no 

estudo da KPMG em número de transações. Grandes organizações como Cargill, Arisco, 

Sadia e Parmalat encheram o carrinho de compras de pequenas e médias empresas durante a 

década. No total geral do estudo, Alimentos ficou em primeiro lugar no ranking, com 269 

operações, 57% delas com a presença do capital estrangeiro. 

Assim sendo, pode-se concluir que as empresas da indústria alimentícia brasileira não 

só se tornaram maiores, mais concentradas, mas de que este processo foi acompanhado por 

uma crescente participação de empresas multinacionais. Além disso, a crescente participação 
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de empresas estrangeiras na indústria alimentícia brasileira se deu através de um número sem 

precedentes de aquisições de empresas brasileiras, donas de marcas tradicionais e com grande 

participação de mercado, o que mostra uma economia de mercado aberta, caracterizado por 

muitas mudanças, mercado exigente por qualidade de produtos, variedade, menor custo e 

menor tempo de entrega de produtos.  

Uma das características das indústrias de alimentos é o sistema de produção em lotes. 

Cada produto possui uma especificação técnica com uma série de itens a serem cumpridos 

como: tipos, sabores, texturas, tamanhos, formatos e massas escuras ou claras. Estes itens não 

se coincidem a ponto de aproveitar a produção de um produto para outro. Desta forma, cada 

produto produzido que entra na produção é um lote e representa um acerto ou setup para cada 

um. 

Os setores produtivos da indústria que basicamente são: masseira, moldadoras 

/laminadores, forno, resfriamento e embalagem apresentam necessariamente um tipo de setup 

quando da mudança de produtos, o que interfere diretamente num decréscimo na capacidade 

produtiva e na entrega ao cliente final. 

No momento deste trabalho havia uma forte demanda de um determinado setor por 

aumento de sua capacidade e para um produto exclusivo, tudo que fabricasse vendia e com 

uma excelente margem. Assim, este ambiente seria realmente propício e promissor para a 

implementação do TRF a fim de atingir o que o método propõe em termos de ganhos em 

capacidade e flexibilidade da produção. 

Nos últimos anos, a proliferação da concorrência e a exigência de lotes cada vez 

menores por parte dos clientes, vêm fazendo com que as indústrias de alimentos se deparem 

com um problema que é o desperdício de tempo no setup, que podem custar a sua 

sobrevivência. 

Para o exemplo em questão uma única planta produtiva trouxe uma economia de mais 

de trezentos mil reais em um ano. Tendo em vista que esta fábrica possui dezenas de 

produtos, e considerando-se uma mesma média de tempo de setup, mais nove plantas de 

fabricação de biscoito, vê-se o quão se pode realizar com a multiplicação desta metodologia 

de forma focada e organizada resguardando uma média de setup semelhante segundo o 

planejamento de vendas e produção (PVP) ditado pelo planejamento e controle de produção 

(PCP) devido a esta relação que é quase direta. Seguindo esta mesma linha de raciocínio, vê-

se ainda em uma outra unidade gerencial básica (UGB): É o menor setor da organização com 

responsabilidade por determinar suas metas, itens de controle e acompanhá-los no dia-a-dia. É 

uma “microempresa”, com autonomia possível para conduzir seu próprio negócio gerenciando 
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sua a rotina, do dia-a-dia, voltada para alcançar objetivos e metas outrora atribuídos a cada 

processo) onde o valor agregado é maior, uma oportunidade de produzir centenas de 

toneladas/ano de produto, reduzindo-se o tempo de intervenções das paradas para reformas 

planejadas e limpezas, caso se consiga aplicar o mesmo índice de redução obtido neste 

exemplo. Acrescenta-se ainda as demais plantas fabris que a empresa possui no Brasil. 

A abordagem visa ressaltar a importância de um trabalho desta natureza com o objetivo 

de massificar esta ferramenta mudando a cultura dos colaboradores, tendo a certeza de que 

trabalhando-se de forma simples utilizando-se ferramentas menos complexas chega-se a 

resultados financeiros surpreendentes, principalmente em se tratando de uma organização 

jovem, onde o ciclo de aprendizagem está se iniciando; e o grande foco para esta organização 

e seus colaboradores é a máxima da eliminação do desperdício em busca da melhoria 

contínua.  

A importância deste trabalho é demonstrada no fato do quanto esta ferramenta adere ao 

TQC sem contrapô-lo, sua eficácia nos resultados e disseminação de uma cultura de 

eliminação de perdas e melhoria contínua dentro das organizações, como também sua 

abrangência e o quanto esta é permeável em outros setores da organização.  

 

1.4 Indústria de Alimentos e Mercado Globalizado 

 

Nesse contexto de economia globalizada, as empresas precisam ser flexíveis e 

dinâmicas para responderem rapidamente às mudanças de mercado. Por um lado, a 

globalização oferece um alto potencial para um crescimento econômico significativo, mas ao 

mesmo tempo, expõe as empresas a uma pressão competitiva intensa. Deste modo, as 

empresas precisam adotar estratégias que estejam alinhadas a este mercado de economia de 

escala, produção e estrutura organizacional globalizada, para que continuem sobrevivendo 

neste contexto de super competitividade. O processo de globalização, segundo Baumann 

(1996), já se encontra no terceiro estágio, que consiste na globalização da produção, onde o 

sistema de operação e produção começa a ser organizado na lógica da produção integrada 

globalmente. Esta nova lógica gera profundas mudanças no gerenciamento operacional como 

também na estrutura organizacional das empresas multinacionais Fleury (1990). 

Neste estágio de produção globalizada, a estrutura organizacional das empresas passou a 

ser dividida hierarquicamente por divisões geográficas. Começou a se formar redes 
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(“networks”), as quais são consideradas como a forma chave da reestruturação industrial nos 

contextos regionais. 

As empresas transnacionais implementam centros de competências globais, os quais 

fornecem as diretrizes para as subsidiárias; e estas, dependendo da forma de inserção nos 

mercados locais ou regionais, possuem maior ou menor autonomia para as decisões locais. 

 

1.4.1 Um dos Setores Tradicionais da Indústria Brasileira 

 

Historicamente, a indústria alimentícia junto com as indústrias têxtil e de vestuário 

foram as primeiras a serem organizadas industrialmente e são considerados setores 

tradicionais Ferraz (1996). As indústrias assim classificadas têm como característica a 

elaboração de produtos manufaturados de menor conteúdo tecnológico destinados ao 

consumo final e são dependentes de outras indústrias fornecedoras de insumos e 

equipamentos. 

Devido ao fato da sua produção estar direcionada para o consumidor final, do ponto de 

vista da concorrência, existe uma ampla variedade de produtos em função da grande 

segmentação do mercado em termos de níveis de renda dos consumidores. Nesse contexto, os 

atributos como preço, marca, adequação ao uso e poder aquisitivo do consumidor são de 

grande importância para a competitividade dessas indústrias. Isto resulta na existência de 

empresas que possuem atividades técnicas similares, buscando atuar em faixas de mercado 

bastante distintas. 

Tendo em vista o tamanho da população brasileira e a distribuição de renda no país, os 

produtos alimentares básicos, de menor valor unitário, têm ampla demanda e potencial de 

expansão elevado, considerando-se os baixos níveis de consumo per capita. Já os produtos 

mais sofisticados, têm demanda relativamente restrita, o que não se verifica nos países 

industrializados, onde os mercados para os produtos alimentares básicos encontram-se 

saturados Blecher (1999). 

Por exemplo, as exportações brasileiras de aves eram praticamente inexistentes em 

1976, no entanto, em 1991 ultrapassaram as 320 mil toneladas, com destaque para os cortes 

especiais que chegaram a representar 30% desse total. Nos lácteos, o mercado nacional se 

dinamizou a partir das empresas transnacionais. As ações governamentais quanto à 

liberalização dos preços e o corte dos programas e subsídios para o consumo de leite no país, 

prejudicaram as cooperativas produtoras de leite do tipo “C”, em contrapartida, beneficiou os 
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produtores de leite do tipo “B” e seus derivados. O produto que mais cresceu foi o Leite 

Longa Vida. Mas graças à instabilidade econômica que limitou o ritmo das inovações, as 

cooperativas conseguiram entrar no mercado de leites e iogurtes, com fatias de mercado muito 

menores do que as transnacionais. 

No setor de abate, as empresas líderes brasileiras apresentaram estruturas empresariais 

comparáveis com as melhores práticas internacionais. Na década de 80, o faturamento dos 

grupos empresariais líderes, de capital basicamente nacional, praticamente triplicou, onde 

algumas empresas chegaram a atingir a cifra de US$ 1 bilhão. Os incentivos locais e regionais 

atraíram novos investimentos, principalmente na Região Centro-Oeste. 

A partir dos anos 80, tanto nos setores de laticínios como também no de massas, 

biscoitos e chocolates, as empresas líderes internacionais aumentaram a agressividade de suas 

estratégias, lançando-se num intensivo processo de aquisições, incorporando empresas 

nacionais e cooperativas. Dispondo de amplo poder financeiro, essas empresas apostaram na 

aquisição de marcas conhecidas como meio mais rápido e eficaz para o seu abastecimento de 

matérias-primas, ou de se estabelecerem no mercado. Esses processos também ocorrem em 

outros países em desenvolvimento, indicando um padrão de concorrência que exige vantagens 

de custos e esforços de vendas, valorizando ao mesmo tempo o investimento externo. 

A indústria de alimentos era caracterizada como sendo predominantemente de capital 

nacional e dirigida por empresas familiares. O setor passou por um acentuado crescimento, 

levando ao início de um processo de compra das empresas menores pelas grandes marcas 

internacionais.  

Atualmente, as cinco maiores empresas do segmento de biscoitos (M. Dias Branco, 

Nestlé, Marilan, Nabisco e Bauducco) possuem 41,2% do mercado brasileiro, segundo a AC 

Nielsen, em junho de 2006. 

A tabela abaixo mostra a participação de mercado dos competidores no setor de 

biscoitos nacional e o das regiões Nordeste e Sudeste do País para o período indicado: 

De acordo com a Lafis, dentre as compras mensais dos brasileiros, os biscoitos são os 

produtos apontados como os mais baratos e que aparecem em maior quantidade nas compras 

realizadas em mercados.  

Em 2003, a despeito de a economia ter crescido apenas 0,5%, a produção de biscoitos 

totalizou 1,059 mil toneladas, segundo o Sindicato da Indústria de Massas Alimentícias e 

Biscoitos no Estado de São Paulo - Simabesp, elevando-se em 6,4% sobre o ano anterior. 

Naquele ano, o consumo de biscoitos per capita foi de 6 kg/habitante, frente aos 3,7 
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kg/habitante de 1993. Já em 2004, com a expansão de 4,9% da economia, a produção 

alcançou 1,080 mil toneladas, com estabilidade do consumo per capita em 5,9 kg/habitante. 

 
Tabela1.1 - Setor de Biscoitos  

 
Empresa  Brasil  Nordeste  Sudeste 

Região I 
(1) 

Sudeste  
Região II 

(2) 

Sudeste 
Região III 

(3) 

Sudeste 
Região IV 

(4) 
(Em percentagem) 

M. Dias Branco  14,1  24,7  3,3  11,6  9,6  8,7  
Nestlé  8,3  2,9  5,1  7,0  19,0  15,9  
Marilan  7,6  6,0  8,7  2,9  5,8  14,4  
Nabisco  5,9  0,5  2,3  16,0  16,4  8,6  
Bauducco  5,3  3,4  4,5  5,6  9,2  6,7  
Ind. Bom Gosto  5,0  15,7  0,2  0,3  0,1  0,2  
Pelágio  1,9  5,8  0,0  0,0  0,0  0,0  
Pilar  1,6  5,1  0,0  0,0  0,0  0,0  
Outros  50,3  35,9  75,9  56,6  39,9  45,5  
  

Participação de mercado em termos de Volume Vendido Em 30 de junho de 2006 
Fonte: AC Nielsen (Jan-Jun 2006) 

 
(1) Região I - Minas Gerais, Espírito Santo e Interior do Rio de Janeiro;  
(2) Região II - Área metropolitana do Rio de Janeiro;  
(3) Região III - Área metropolitana de São Paulo; 
(4) Região IV - Interior de São Paulo.  
 
 

1.5 Objetivos do Trabalho 

 

A motivação deste trabalho é estudar as possibilidades de implementação e utilização 

sistemática da Troca Rápida de Ferramentas em uma indústria de alimentos localizada na 

Região Nordeste do país, e propor um modelo de aplicação da TRF.  

 

1.5.1 Objetivo Geral 

 
Este trabalho tem como objetivo propor e aplicar um “Modelo de Implementação do 

Método T.R.F. (Troca Rápida de Ferramentas) Integrado ao Sistema de Gestão  T.Q.C. 

(Controle da Qualidade Total)”, de forma a perenizar e sistematizar a metodologia dentro da 

organização, para que esta possa sempre ser replicada. 
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1.5.2 Objetivos Específicos  

 

• Aumentar a capacidade produtiva; 

• Aumentar a flexibilidade da produção; 

• Melhorar o lead time; 

• Aumentar os índices de produtividade; 

•  Facilitar a aderência ao TQC; 

 

1.6 Metodologia Adotada 

 
Nesta seção serão apresentados os métodos utilizados e a seqüência de trabalho 

realizada ao longo da pesquisa.  

Os métodos utilizados para desenvolver trabalhos de redução dos Tempos de 

Preparação apresentam variações pouco significativas: o método proposto por Shingo apud 

Kannenberg (1994), Kannenberg & Antunes (1995).  

O Método proposto por Shingo não se preocupa em definir ações no campo estratégico 

e tático, o que é facilmente explicável devido ao fato do SMED estar inserido dentro do 

contexto mais amplo do STP. Kannenberg (1994) desenvolveu um trabalho visando adotar o 

sistema SMED em uma perspectiva estratégica e tática no âmbito da Empresa para o ambiente 

brasileiro. Kannenberg & Antunes (1995) propuseram uma organização sistemática das 

diferentes Técnicas aplicadas em cada passo do método proposto. 

No contexto desta dissertação, a idéia consiste em estudar de um prisma prático a 

introdução de um Programa de Troca Rápida de Ferramentas em uma fábrica de biscoitos. A 

perspectiva do estudo envolve uma abordagem de cunho histórico envolvendo a totalidade da 

Organização. Na seqüência, apresenta-se o Método utilizado para a realização do trabalho.  

O método utilizado para a elaboração do presente trabalho foi o estudo de caso -ação 

Yin (2001), uma vez que também se propôs a estruturação e formatação final de uma 

metodologia a ser implementada neste estudo de caso (identificar onde de sua utilização, sua 

origem, metas, diretrizes operacionais, projetos, inovações ou gerenciamento da rotina).  

As fontes utilizadas para a elaboração da pesquisa foram: i) pesquisa documental – 

analisou-se em detalhes documentos e registros que tratam da problemática da TRF na 

Empresa; ii) Pesquisa Bibliográfica; iii) Pesquisa de Campo – estudou-se toda a estrutura 

física e de recursos humanos disponibilizados pela empresa para a implementação da TRF; iv) 
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Entrevistas – realizou-se entrevistas não estruturadas dirigidas às pessoas chaves que 

participaram do processo de implementação da TRF. 

 

1.6.1 Método de Pesquisa 

 
Este trabalho se trata de uma pesquisa aplicada e apresenta-se tanto quantitativa quanto 

qualitativa. Quanto aos objetivos, o mesmo apresenta características exploratórias e 

descritivas. Isto conforme Silva & Menezes (2001) que classificam a pesquisa segundo sua 

natureza (básica e aplicada), sua abordagem (quantitativa e qualitativa), seus objetivos 

(exploratória, descritiva e explicativa) e seus procedimentos técnicos. Em cada um dos 

assuntos componentes do modelo e na aplicação prática, faz-se uma pesquisa descritiva; já na 

discussão das similaridades entre os assuntos e do conhecimento gerado através da interação 

teórico-prática acerca destes, o estudo é exploratório.  

Como um dos objetivos propostos é a implementação de uma metodologia a partir de 

um referencial teórico existente, que pode ser replicado, conclui-se que os procedimentos ou 

métodos de pesquisa necessários são a pesquisa bibliográfica, pesquisa-ação e estudo de caso. 

Thiollent (1986) trata a pesquisa-ação como um tipo de pesquisa social com base 

empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 

resolução de um problema coletivo e no quais os pesquisadores e os participantes da situação 

estão envolvidos de modo cooperativo e participativo. 

Andrade (1998) ressalta que no caso da pesquisa-ação o investigador submete-se a um 

complexo inter-relacionamento de variáveis que vai sendo descoberto ao longo da 

intervenção, aumentando o conjunto de possíveis questões que necessitem ser respondidas em 

pesquisas futuras, o que caracteriza um estudo exploratório. Segundo Triviños (1987), os 

estudos exploratórios permitem ao pesquisador maior interação em torno de determinado 

problema, o que aumenta sua experiência. 

O foco essencial do estudo descritivo é a compreensão, com exatidão, de fatos e 

fenômenos de uma realidade específica Triviños (1987), procurando apresentar as 

características de situações vivenciadas por um indivíduo ou grupo de indivíduos. 

Na aplicação do método proposto propriamente dito, a metodologia utilizada foi o 

estudo de caso. Segundo Yin (1989), o estudo de caso é preferível quando se estudam eventos 

contemporâneos, em situações em que os comportamentos relevantes não podem ser 

manipulados, mas é possível que observações diretas e entrevistas sistemáticas sejam 

realizadas. Ainda segundo Yin (1989), o estudo de caso caracteriza-se como a “capacidade de 
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lidar com uma completa variedade de evidências – documentos, artefatos, entrevistas e 

observações”. 

À luz destas definições, pode-se classificar este trabalho como um estudo aplicado, 

quantitativo-qualitativo, exploratório-descritivo, pois se procurou aplicar um modelo de 

implementação do TRF na organização de maneira a aderir ao TQC, e a partir da 

experimentação prática, na construção e identificação deste modelo foram levantados 

questionamentos e destes foi gerada uma proposta de uma sistemática mais completa, 

configurando-se numa pesquisa-ação além, é claro, de apresentar este estudo de caso na 

aplicação do modelo proposto.  

 

1.6.2 Método de Trabalho 

 
Este trabalho foi elaborado utilizando a seqüência de passos descritos abaixo: 

• Delineamento da problemática e elaboração do projeto da dissertação; 

• Pesquisa e revisão bibliográfica acerca dos assuntos pertinentes ao tema; 

• Elaboração de uma proposta de um modelo tradicional de Shingo; 

• Discussão de casos de aplicação do modelo tradicional; 

• Consolidação e apresentação de uma proposta para aderência ao TQC; 

• Implementação do TQC em uma indústria de alimentos aplicando o modelo proposto e 

identificando sua aderência ao sistema de gestão TQC – Estudo de caso. 

• Conclusão do trabalho. 

 

1.7 Estrutura do Trabalho 

 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos, descritos a seguir. Neste capítulo, a 

introdução apresenta uma visão geral do trabalho, que compreende a definição do tema do 

trabalho, sua delimitação, a importância, histórico da indústria de alimentos, objetivos, 

metodologia adotada e a sua estrutura.  

No segundo capítulo, é apresentada a fundamentação teórica contendo uma introdução 

do Sistema Toyota de Produção (STP), conceito de Just-in-time (JIT) e autonomação. A base 

teórica do sistema de TRF desenvolvida por Shingo (2000) mostra uma série de trabalhos 

realizados na área, metodologias encontradas na literatura para aplicação da TRF segundo 

vários autores e as técnicas de operacionalização da Troca Rápida de Ferramentas. Ainda 
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neste capítulo, é realizada uma revisão bibliográfica do Controle da Qualidade Total TQC 

destacando-se toda a sua abrangência no âmbito organizacional, apresentando seus vários 

constituintes em termos de sistema e metodologia aos quais são incorporadas e estruturadas 

fazendo funcionar o sistema de gestão em questão. 

 O modelo proposto para a implementação do sistema de TRF numa Fábrica de 

Biscoitos é descrito no terceiro capítulo, sendo representado por um fluxograma esquemático, 

onde cada etapa é apresentada.  

O quarto capítulo traz a aplicação prática do modelo proposto numa fábrica de Biscoitos 

na Região Metropolitana do Recife, demonstrando como se desenvolveu cada etapa do 

trabalho e as vantagens obtidas pela empresa. 

Finalmente, o quinto capítulo apresenta as conclusões referentes aos objetivos e 

resultados do processo de implementação, as limitações da pesquisa, bem como as sugestões 

para trabalhos futuros. 
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2. BASE CONCEITUAL  

 

Este capítulo apresentará uma revisão bibliográfica sobre os fundamentos teóricos e as 

metodologias utilizadas na Troca Rápida de Ferramentas, visando atender uma empresa que 

utiliza como sistema de gestão o Controle da Qualidade Total – TQC. 

 

2.1 Sistema Toyota de Produção (STP)  

 
O Sistema Toyota de Produção (STP) começou a ser desenvolvido após o final da 

Segunda Guerra Mundial e levou mais de vinte anos para ser consolidado, revolucionando as 

bases da administração da produção científica de Taylor e na produção em massa de Ford. 

Hoje, o Sistema Toyota de Produção tem sido unanimemente apontado como o mais 

eficaz modelo de gerenciamento industrial e tem se mostrado flexível quanto às transferências 

para outros ambientes, sendo os resultados das suas contribuições claramente percebidos nas 

diversas indústrias que estruturam os seus sistemas de produção baseados nos princípios do 

próprio STP. 

A verdadeira essência do Sistema Toyota de Produção, a redução de custos através da 

completa eliminação de perdas, baseia-se em dois pilares de sustentação: o “Just In Time” 

(JIT) e a autonomação (“JIDOKA”) Ohno (1988). 

A autonomação (“JIDOKA”) consiste em facultar à máquina ou ao operador a 

autonomia de interromper a produção sempre que algo anormal seja detectado ou quando a 

quantidade planejada tenha sido atingida. 

O Controle de Qualidade Zero Defeitos (CQZD), através da aplicação de dispositivos 

“poka-yoke” em regime de inspeção 100%, é capaz de operacionalizar a função controle 

necessária para a autonomação. 

O “Just In Time” (JIT) necessita do suporte de um elemento capaz de eliminar por 

completo as perdas por super-produção quantitativa e por fabricação de produtos defeituosos. 

O CQZD (inspeção na fonte + sistema “poka-yoke” + feedback e ação imediata) é um 

pré-requisito para a aplicação do JIT, Shingo (1988). Já que o CQZD é implementado pelo 

STP através da associação com a autonomação, pode-se afirmar que o objetivo do “zero 

defeitos”, essencial para o JIT, é perseguido e alcançado através da aplicação da autonomação 

em todos os processos de fabricação. 
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Figura 2.1 – Estrutura do Sistema Toyota de Produção Proposta por Ghinato, 1994. 
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2.1.1 O Conceito do Just-in-Time (JIT) 

 

O conceito do “Just In Time”, através da qual somente as peças certas (qualidade 

requerida – especificação implícita), na quantidade certa e no momento certo são fornecidos 

de um posto de trabalho para outro, foi desenvolvido, aperfeiçoado e ampliado por Ohno e 

Shingo e constitui uma técnica de gestão utilizada para alcançar o verdadeiro objetivo do 

STP: aumentar os lucros através da completa eliminação das perdas, princípio fundamental 

para a sobrevivência das organizações industriais. 

Ghinato (1996) afirma que “o JIT é somente um meio de alcançar o verdadeiro objetivo 

do STP que é o de aumentar os lucros através da completa eliminação das perdas”. Just-in-

time é um dos elementos da administração mais discutidos e divulgados. Apesar de muitos 

autores confundirem com o Sistema Toyota de Produção, JIT é apenas uma técnica de gestão 

e um dos pilares do STP, juntamente com a Autonomação. Entre suas características 

principais podemos destacar: produção em lotes pequenos, estoques reduzidos, lead times 

reduzidos, layout celular, mão-de-obra multifuncional, busca da obtenção do defeito zero e 

produção puxada. 

A filosofia Just-in-Time nasceu na década de 60 no Japão, uma nação composta por 

várias ilhas e com um território 23 vezes menor que o Brasil. Em face desta realidade, os 

japoneses perceberam que para se manter “vivos” no mercado mundial, era preciso compensar 

a falta de recursos naturais através de programas agressivos em prol da utilização eficiente 

dos seus recursos como matérias-primas, equipamentos, assim como manter um nível superior 

de qualidade e evitar, ao máximo, qualquer forma de desperdício. 

A produção focalizada é a retomada do foco dos negócios de uma empresa através de 

uma estratégia competitiva, que define como esse negócio compete no mercado, o 

desempenho esperado e as estratégias que deverão ser executadas pelas áreas funcionais da 

empresa.  

Nesse contexto, cada produto ou família de produto é tratado como um negócio 

específico com características produtivas e mercadológicas próprias. Segundo Harmon & 

Peterson (1991), uma fábrica focalizada possui algumas vantagens na busca pelos princípios 

da filosofia JIT como: o domínio do processo produtivo, a gerência mais próxima à produção, 

staff reduzido e exclusivo, estímulo à polivalência de funções e o uso limitado dos recursos. 

O lead time é o somatório de vários tempos, tais como: espera, setup, processamento, 

inspeção, transporte, etc., e a busca pela redução ou até eliminação destes tempos é a técnica 
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conhecida como redução do lead time. A TRF é uma ferramenta fundamental na redução 

deste tempo.   

Já a manutenção preventiva, como o próprio nome diz, trata-se de uma técnica JIT que 

busca antecipar-se a qualquer tipo de problema que venha a acontecer com um determinado 

equipamento. Esta técnica também pode ser chamada pelo nome de Manutenção Produtiva 

Total, ou Total Productive Maintenance (TPM), como foi mundialmente conhecida. 

 

2.1.2 Autonomação  

 
 

A idéia de autonomação surgiu em 1901, quando Sakishi Toyoda imaginou inventar um 

tear auto-ativado que pararia quando produzisse a quantidade necessária ou quando um fio 

rebentasse. 

A intenção com o surgimento da autonomação era que um operador pudesse operar 

mais de uma máquina ao mesmo tempo, e assim reduzir o número de funcionários da 

empresa. Nos dias atuais e principalmente no Brasil, onde a mão-de-obra é abundante e 

barata, o principal benefício da autonomação é impedir a propagação e geração de produtos 

defeituosos. Cabe ressaltar que no STP, a autonomação é ainda a base da multifuncionalidade, 

que proporciona à produção considerável eficiência e flexibilidade e garante a redução do 

custo de mão-de-obra. 

O fundamento da autonomação não é a redução do número de operários, embora isso 

seja um dos resultados obtidos. A redução da mão-de-obra é alcançada através da 

flexibilização que decorre da multifuncionalidade, já que faculta ao operador ou à máquina a 

autonomia para a paralisação da operação sob a presença de qualquer anormalidade e 

aplicação imediata da ação corretiva. 

 

2.2 A Troca Rápida de Ferramentas (TRF)  

 
Nos sistemas convencionais de produção, o setup é tido como uma espécie de “mal 

necessário” e compromete a capacidade produtiva do setor industrial. As melhorias de setup 

normalmente obtidas dependem do tamanho do lote ou da habilidade desenvolvida pelo 

operador. Já nos sistemas STP de produção, as operações de setup são desenvolvidas, com 

resultados efetivos para a competitividade de uma empresa, através de uma técnica chamada 
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Single Minute Exchange of Die (SMED), o termo em inglês se refere às técnicas para realizar 

operações de setup em um número de minutos expresso num único dígito, e que foi 

posteriormente “batizado” de Troca Rápida de Ferramentas (TRF).  

Shingo (1985), ao analisar um procedimento de preparação (setup) chega à conclusão de 

que ele se divide em quatro etapas: 

• Preparação de materiais e verificação de ferramentas e de seu correto funcionamento. 

(30% do tempo total de preparação); 

• Remoção e montagem de ferramentas. (5% do tempo); 

• Ajustes e testes até que uma peça saia com qualidade para consequente entrada em 

produção. O tempo despendido nesta etapa normalmente depende da habilidade e 

conhecimento de quem faz os ajustes e calibragens. Quanto mais precisas forem as medições 

na etapa anterior, mais fácil será a execução desta etapa que representa 50% do tempo total de 

preparação. 

Ao contrário do que talvez se pense, as operações de setup desenvolvidas tipicamente 

numa máquina compreendem uma seqüência de passos comuns. Shingo (2000), através de 

suas observações, identificou esses passos e fez uma distribuição de tempo dos mesmos como 

geralmente ocorre nos setups tradicionais, como segue na Figura 2.2. 

 

Distribuição dos tempos entre os Passos de Set Up

50%

30%

15%
5%

Corridas de testes

Preparação de materiais, acessórios,
ferramentas, etc
Calibrações e Medições

Remoção 

 
Figura 2.2 - Distribuição dos tempos entre os passos do setup. 

 Fonte: Shingo( 1985). Adaptado pelo autor. 
 
 

O conceito de setup segundo Scarpeta (1999) e Culley (2001) conforme figura abaixo: 

“o tempo total desde o último produto bom de um lote até o primeiro produto bom de outro 

lote”. 

Shingo (2000), na introdução da edição brasileira do livro Sistema de TRF – Uma 

revolução nos sistemas produtivos, afirma que “embora nem todo e qualquer tempo de 

preparação (setup) seja realizável em menos de dez minutos, este é o objetivo do sistema aqui 
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descrito, e ele pode ser atingido em uma surpreendente percentagem dos casos. Mesmo onde 

isto não é possível, reduções drásticas do seu tempo são normalmente possíveis”. 

 

 
Figura 2.3 – Definição de Setup 

Fonte: Culley (2001) 
 

Dentre as principais técnicas que compõem a filosofia STP, o sistema de TRF é 

seguramente uma das mais importantes. Como afirma Shingo (2000), prefaciando sua obra, 

“acredito firmemente que o sistema de TRF é o método mais efetivo para se atingir a 

produção just in time”.  

A TRF nasceu em 1950, quando Shingeo Shingo conduziu um estudo de melhoria da 

eficiência da planta Mazda da Toyo Kogyo, em Hiroshima, fabricante de veículos de três 

rodas. O trabalho consistia em eliminar os gargalos em determinadas máquinas. Nessa 

primeira experiência, apenas observando as operações executadas no setup da máquina, 

Shingo percebeu que as operações de setup se dividem em: 

• Setup interno (TPI – Tempo de Preparação Interno), sendo as operações que podem ser 

realizadas somente quando a máquina estiver parada. 

• Setup Externo (TPE – Tempo de Preparação Externo), sendo as operações que podem 

ser realizadas com a máquina em funcionamento. 

Em 1969, numa fábrica de carrocerias na planta principal da Toyota Motor Company, 

Shingo realiza sua terceira experiência sobre TRF, através de um desafio: Uma prensa de 

1.000 toneladas exigia quatro horas para cada operação de setup, e a gerência da empresa 

baseada em informações de que a Volkswagen alemã com equipamento similar realizava esta 

troca em duas horas. Cuidadosamente Shingo, juntamente com a equipe de produção, faz uma 

análise da produção, separando setup interno e externo e melhorando cada um deles, e em seis 
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meses o setup passou para noventa minutos. O desafio maior nesta experiência ainda não 

havia acontecido, pois no mês seguinte, a direção da empresa ordenara uma nova redução no 

tempo de setup, desta vez para três minutos. Shingo (2000) propõe uma alternativa para a 

redução de setup: “Por um instante fiquei pasmo com o que foi exigido. Mas, então, ocorreu-

me uma inspiração: Por que não converter TPI em TPE?” Em três meses, a meta de três 

minutos foi atingida. 

Além desta surpreendente redução de tempo de setup, nasceu também o conceito do 

SMED, conforme afirma Shingo (2000) “Na esperança de que qualquer setup possa ser 

reduzido para menos de dez minutos, chamei este conceito de Troca de Ferramentas em um 

tempo inferior de dez minutos – Single Minute Exchange of Die ou TRF. O método TRF foi, 

posteriormente, adotado por todas as fábricas da Toyota e continua a evoluir como um dos 

principais elementos do Sistema Toyota de Produção. Seu uso já se expandiu para empresas 

no Japão e no mundo”.  

 

2.2.1 Os Estágios da TRF 

 

Visando entender os estágios da TRF, as operações de setup desenvolvidas tipicamente 

numa máquina compreendem uma seqüência de passos comuns. Shingo (2000), através de 

suas observações, identificou esses passos e fez uma distribuição de tempo dos mesmos como 

geralmente ocorre nos setups tradicionais. 

Após identificar essa seqüência de passos básicos do setup (preparação, remoção e 

montagem de ferramentas, medições e calibrações, ajustes e testes), Shingo conceitua os 

quatro estágios seqüenciais e fundamentais para sistema de TRF, como seguem: 

• Estágio Inicial – o setup interno e externo se confundem. Neste estágio preliminar não é 

feita nenhuma distinção entre setup interno e externo. Muitas ações que poderiam ser 

realizadas como setup externo, como a procura de ferramentas ou a manutenção da matriz, 

são, em vez disso, executadas enquanto a máquina está parada. Isso aumenta 

desnecessariamente o tempo de preparação. 

• Estágio 1 – Separar setup interno e externo. Esse estágio é muito importante na 

implementação da TRF. Ele implica a separação das operações de setup interno e externo. 

Deve-se aplicar uma lista de verificação que inclua todas as peças, condições de operação e 

medidas que tenham de ser tomadas enquanto uma determinada máquina estiver em operação. 

Depois é possível checar o funcionamento de todos os componentes para evitar esperas 
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durante o setup interno. Finalmente, aplica-se o método mais eficiente para posicionar estes 

componentes enquanto a máquina estiver em funcionamento. 

• Estágio 2 – Converter setup interno em externo. Analisa a operação de setup atual para 

determinar se alguma atividade de setup interno pode ser convertida em setup externo. Por 

exemplo, pré-aquecer uma matriz de injeção ao mesmo tempo em que a máquina está 

operando elimina a necessidade de pré-aquecimento com injeções preparatórias de metal 

líquido. 

• Estágio 3 – Racionalização das operações de setup. Essa etapa pode também ser 

praticada seqüencialmente com o estágio anterior, e tem como principal objetivo estudar 

oportunidades de racionalizar ao máximo as operações de setup, buscando eliminá-las. 

 

2.2.2 Técnicas para Aplicação da TRF  

 
Ao longo dos anos de experiência em trabalhos com TRF, Shingo (2000) desenvolveu 

algumas técnicas práticas que atuam nos quatro estágios da TRF, e são fundamentais para a 

sua aplicação. Algumas dessas técnicas são resumidamente apresentadas a seguir: 

• Estágio inicial – Não existe distinção das atividades de preparação interna e externa, 

neste estágio, um setup pode ser encarado como uma tarefa muito árdua, pois os acessórios 

não estão próximos à máquina, os parafusos estão em quantidades insuficientes, não há 

carrinhos para transporte de ferramentas ou acessórios que por sua vez estão longe da 

máquina, a chave para a retirada de um componente não está na máquina e uma série de 

outros problemas contribuem para retardar o processo.  

A principal técnica nesse estágio é obter um forte envolvimento da gerência, diretoria ou 

engenharia, pois, apenas delegar a tarefa aos operadores é o mesmo que transferir o 

desenvolvimento do sistema de TRF para os mesmos.  

Estágio 1 – as técnicas aqui usadas devem garantir que as operações que podem ser 

executadas como setup externo, sejam de fato, realizadas somente enquanto a máquina estiver 

trabalhando. Seguem algumas destas técnicas: 

• Utilização de um checklist que tem a função de verificar se todos os componentes 

necessários para o setup, estão próximos à máquina, como: OP, cartelas de referência de cores 

e lay out, ferramentas, acessórios, etc. Verificação das condições de funcionamento de todos 

os componentes conferidos no checklist. É desnecessário relacionar os prejuízos causados 

num setup decorrente de uma ferramenta ou acessório que não esta funcionando e tem que ser 

trocado ou reparado. 
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- Melhoria no transporte de acessórios ou materiais devem ocorrer durante o setup externo, 

através de um auxiliar ou com a máquina trabalhando automaticamente. Contudo, há 

processos que exigem movimentações durante o setup interno, e devem ser minimizados. 

• Estágio 2 – Separação entre atividades internas e externas, são as técnicas que auxiliam 

na conversão de setup interno em externo, seguem algumas delas: 

- Preparação antecipada das condições operacionais, pois há operações de setup 

originalmente internas, que podem ser previamente preparadas, possibilitando a redução do 

seu tempo ou até mesmo sua conversão em setup externo. 

- Padronização de funções, onde a mais comum é a padronização de tamanhos de 

acessórios ou ferramentas como, por exemplo, os diâmetros dos parafusos para usar uma 

única chave, o pré-aquecimento de um molde numa máquina de fundição que antes era feito 

com a mesma parada. 

• Estágio 3 – Trata-se literalmente da melhoria ou até da eliminação de operações, sejam 

elas internas ou externas conforme algumas técnicas apresentadas a seguir:  

- Melhorias radicais nas operações de setup externo que são todas as melhorias 

realizadas no periférico da máquina, como: armazenagem e movimentação de componentes e 

ferramentas, estantes e áreas para limpeza de acessórios, etc. Embora estas melhorias, não 

reduzem diretamente o tempo de setup final, auxiliam ao operador a realizar suas tarefas de 

forma mais inteligente, evitando desgastes físicos desnecessários. 

- Melhorias radicais nas operações de setup interno que são todas as técnicas utilizadas 

para simplificar as operações ao ponto em que as mesmas possam ser eliminadas ou pelo 

menos executadas facilmente por um operador inexperiente, seguem alguns exemplos: 

- Operações Paralelas: uma operação realizada por um operador leva vinte minutos, se 

realizada por dois operadores, não necessariamente levará dez minutos, mas talvez sete 

minutos, pois há normalmente uma grande economia nas funções de movimentação. 

- Fixadores Funcionais: são dispositivos de fixação que servem para prender objetos em 

um determinado local, com o mínimo de esforço possível. Exemplos: eliminar voltas do 

parafuso, furo em forma de pêra, arruela em “U”, manoplas e outras várias facilidades 

técnicas.    

- Eliminação de Ajustes: mudanças simples de projeto de equipamento ou acessório que 

elimina o ajuste, fazendo com que “qualquer um” possa realizar a operação. Como exemplo 

pode-se citar uma guia de centragem de peça em formato de V com encaixe macho /fêmea 

para ajuste instantâneo. 
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Figura 4.17 - Estágio Inicial: O setup interno e externo se confundem 

 De um ponto de vista prático é preciso diferenciar o grau de complexidade tecnológica 

organizacional envolvida nos processos de Troca de Ferramentas. Esta análise pode ser feita 

sob dois prismas inter-relacionados. O primeiro diz respeito à relação investimento envolvido 

e os tempos necessários para as mudanças e os resultados obtidos. 

 

 

Figura 2.4 – Estágio Inicial: O setup interno e externo se confundem 

Fonte: Shingo (1996) 

 

2.2.3 Efeitos da Aplicação da TRF 

 
Na medida em que os conceitos do sistema de TRF vão se sedimentando numa empresa, 

processo, ou até mesmo numa máquina, uma série de resultados começa a surgir, modificando 

a rotina da companhia. Shingo (2000) relaciona alguns efeitos que são: 

• Redução de setup e por conseqüência o lead-time; 

• Produção sem estoque; 

• Aumento da capacidade produtiva; 

• Menor exigência de operações especializadas (em função da simplificação das 

operações); 

• Aumento da flexibilidade da produção; 

• Maior segurança, pois setup mais simples equivale a operações mais seguras; 
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• Preferência do operador pelo novo sistema de trabalho; 

• Quebra de paradigmas e novas atitudes. 

Por fim todas as técnicas, estágios de implementação e efeitos benéficos apresentados 

anteriormente, além dos exemplos práticos reais, fazem crer que a TRF possa ser 

implementada em qualquer empresa industrial, comercial, rural ou de serviços. Desta forma, 

no próximo item deste capítulo se estará abordando e comentando diversos artigos publicados 

sobre TRF, os métodos utilizados em implementações específicas e suas implicações no 

desempenho da produção.  

 

2.3 Metodologias Encontradas na Literatura para Aplicação da TRF 

 
Nesta seção serão apresentadas algumas metodologias utilizadas para tratar a TRF, que 

na visão de Shingo apud Kannenberg (1994) estão norteadas pelos princípios básicos de 

separação entre etapas de preparação internas e externas. Sabendo que as tarefas internas são 

aquelas que só podem ser realizadas com a máquina parada, e tarefas externas são aquelas que 

podem ser realizadas com a máquina em operação.    

 

2.3.1 Shigeo Shingo (1985) 

 
A metodologia denominada pelo autor de SMED (Single Minute Exchange of Die – 

troca de ferramentas em tempos inferiores a dois dígitos de minutos), foi desenvolvida em 

quatro etapas, onde a primeira etapa refere-se ao estado atual do processo: 

1. Atividades de preparação interna e externa não são distinguidas; 

2. Distinguir nitidamente entre as atividades internas e externas; 

3. Converter etapas de preparação interna em externa; 

4. Simplificar ao máximo todos os aspectos das operações de preparação. 

Passo 1 – Deve-se estudar detalhadamente o processo atual de preparação de máquinas 

para realizar uma Troca Rápida de Ferramentas. As atividades de preparação interna e externa 

não são distinguidas pelas pessoas envolvidas no processo. As operações que podem ser 

realizadas externamente são realizadas aumentando seu tempo ocioso, pois são realizadas com 

a máquina sem produzir, ou seja, desligada; 

Passo 2 – Esta redução trará possivelmente uma redução imediata de 30% a 50% nos 

tempos de setup. Distingui nitidamente entre as atividades internas e as externas. Estes são os 
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principais passos da troca rápida, pois realizá-se todas as atividades externas realmente com a 

máquina em funcionamento; 

Passo 3 – Aqui são feitas análises mais profundas das funções que certas peças e 

dispositivos realizam e esforços que sofrem com o objetivo de simplificá-los ou eliminá-los. É 

reexaminado se não restou algum procedimento externo que ainda é realizado como interno e 

buscam-se soluções tecnológicas para converter preparações internas em externas, podem ser 

o passo definitivo para atingir o SMED, convertendo-se etapas de preparação interna em 

externa.  

Passo 4 – Simplifica ao máximo todos os aspectos das operações de preparação, tanto 

internas quanto externas, visando redução de tempos em ambos os casos, pode ocasionar uma 

redução ainda maior do tempo de setup. Neste contexto, o principal ponto a ser destacado é a 

eliminação dos ajustes. 

Shingo (1995), ressalta que os passos 2 e 3 de sua metodologia podem até ocorrer 

simultaneamente. 

 

2.3.2  Yasuhiro Monden (1984) 

 
Como demonstrado por Shingo (1985), a metodologia desenvolvida por Monden 

apresenta quatro conceitos básicos para redução dos tempos de preparação: 

1. Separar a preparação de ferramentas em interna e externa; 

2. Transferir ações da troca interna para externa; 

3. Eliminar o processo de ajuste; 

4. Abolir por si mesma a troca de ferramentas. 

Passo 1 – Separar a preparação de ferramentas em interna e externa. Preparação interna 

ocorre com a máquina parada e somente a remoção e colocação de ferramentas deve ser 

realizada. Preparação externa ocorre com a máquina em funcionamento e antes (no caso de 

preparação de ferramental) ou após a troca de ferramentas (quando for guardar o ferramental). 

Nesta etapa procura-se reduzir ao máximo o tempo de máquina parada; 

 Passo 2 – Transferir ações da troca interna para externa é o conceito mais importante 

relativo à Troca Rápida de Ferramentas. Realiza-se, principalmente, pela preparação de 

condições operacionais com antecedência; 

Passo 3 – Eliminar o processo de ajuste, que toma, normalmente, de 50% a 70% do 

tempo de preparação interno; 
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Passo 4 – Abolir, por si mesma, a troca de ferramentas, usando o desenho do produto e 

mesmas peças para diferentes produtos (padronização) ou produzindo diferentes peças ao 

mesmo tempo em várias máquinas, em paralelo. 

 

2.3.3 Roy L. Harmon e Leroy D. Peterson (1991) 

 
Estudando a TRF, na fase inicial, os autores definem três tipos de operações no 

processo de preparação: 

• Operações mainline – são realizadas com a máquina parada (tarefas internas); 

• Operações offline – são realizadas com a máquina em funcionamento (tarefas externas). 

Às vezes são realizadas com a máquina parada, e sua passagem para offline libera capacidade 

de máquina; 

• Operações desnecessárias – são atividades realizadas que não geram reais benefícios, 

tais como o deslocamento do operador a ferramentaria para buscar ferramentas. Caso as 

ferramentas estivessem próximas à maquina, essa atividade seria eliminada. 

Visando ganhos reais de tempo e custo, é possível reduzir os tempos de preparação interno e 

externo, de acordo com as etapas relacionadas abaixo, estruturadas a partir de análise e 

entendimento do texto, e adaptadas para diferenciar entre metodologia e técnicas de 

operacionalização:  

1. Identificar as atividades desnecessárias, internas e externas, com o objetivo de 

compreender e documentar o processo atual de setup; 

2. Eliminar atividades desnecessárias, que não contribuem efetivamente para o setup; 

3. Diferenciar entre interno e externo, passando atividades externas que estão sendo 

realizadas com a máquina parada, como se fossem mainline, para offline; 

4. Eliminar “tentativa e erro”, ou seja, os ajustes. Eliminar o processo de ajustes de 

ferramentas, eliminar corridas de testes e reajustes, eliminar variabilidades em relação a 

ajustes de diferentes peças em diferentes máquinas. 

 

2.3.4 Edward J. Hay (1992) 

 
A metodologia proposta por Hay apud Kannenberg (1994) apresenta nove passos a 

seguir:  

1. Conscientizar e envolver a alta administração; 
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2. Escolher um equipamento ou processo a ser melhorado; 

3. Escolher a equipe de trabalho; 

4. Treinar a equipe; 

5. Diferenciar entre trabalho interno e externo; 

6. Converter tarefas internas em externas; 

7. Eliminar ajustes de qualquer espécie; 

8. Simplificar os sistemas de fixação; 

9. Eliminar problemas que impedem a fluência de acontecimentos. 

Passo 1 – Conscientizar e envolver a alta administração: um fator básico do qual 

depende o sucesso dos esforços para a redução de tempos de preparação é a conscientização, 

apoio e comprometimento da alta administração. Para que a administração esteja de acordo 

com o processo, deve-se discutir o que, por quê, e por quem ele será realizado. 

Passo 2 – Escolha de um equipamento ou processo a ser melhorado: deve-se escolher 

um equipamento que traga maiores ganhos à empresa, e que tenha, de preferência uma 

preparação complexa, pois esta geralmente contém os passos de uma mais simples; 

Passo 3 – Escolher a equipe de trabalho, composta de pessoal capacitado e com 

autonomia suficiente (onde devem se incluir os operadores). Escolher o líder, que deve ter 

condições de reduzir a burocracia e agilizar os processos.  

Passo 4 – Treinar a equipe de trabalho, para que ela aprenda como melhorar os 

processos de troca de ferramentas fazendo uso de técnicas adequadas; 

Passo 5 – Diferenciar entre trabalho interno e externo: trabalho interno é aquele que só 

pode ser feito com o equipamento parado, e trabalho externo é aquele que é realizado com o 

equipamento parado, embora não haja qualquer razão técnica para ele não estar funcionando. 

A separação destes dois tipos de tarefas não muda necessariamente o volume de trabalho, mas 

apenas muda o conceito de tempo para a sua execução; 

Passo 6 – Converter tarefas internas em externas, de modo que elas possam ser 

realizadas com a máquina em operação; 

Passo 7 – Eliminar ajustes de qualquer espécie: eliminar corridas de testes e reajustes, 

que devem ser consideradas um tabu, pois não deve nunca haver uma peça estagnada durante 

a preparação; eliminar o processo de ajustes de posicionamento de ferramentas, buscando-se o 

auto-posicionamento; eliminar as diferentes maneiras de se realizar um mesmo ajuste; e 

eliminar possibilidades de ajustes desnecessários, pois muitas máquinas permitem uma 

infinidade de ajustes, quando, na prática, poucos destes são necessários;  
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Passo 8 – Simplificar os sistemas de fixação, buscando eliminar a utilização de 

ferramentas e parafusos, pois, para ajustes de máquinas, parafusos são o que há de mais 

impróprio. Deve haver uma análise dos esforços envolvidos e o questionamento de outros 

métodos de fixação, de preferência que exijam apenas um ou dois movimentos; 

Passo 9 – Eliminar problemas que impedem a fluência de acontecimentos na preparação, 

isto é, eliminar pequenas dificuldades de realização de tarefas, como a falta de parafusos e 

ferramentas adequadas, ou certa burocracia existente. Geralmente as pessoas convivem tanto 

com estes problemas que nem os percebem mais. 

A metodologia indicada por Hay, parte do princípio de inicialmente preparar o 

ambiente, passo 1, então decidir quem vai trabalhar e onde (passos 2, 3 e 4) e depois como 

melhorar (passos 5 a 9). 

  

2.3.5 Robert W. Hall (1983) 

 

Com o entendimento da metodologia concebida por Hall apud Kannenberg (1994), fica 

evidente que todas as metodologias aqui apresentadas foram baseadas na distinção entre os 

momentos de preparação interna e externa. 

Vencida a etapa de distinção entre metodologia e técnicas de operacionalização, seguem 

os passos metodológicos básicos:  

1 – Analisar o futuro do processo produtivo; 

2 – Estudar o método atual de troca de ferramentas; 

3 - Realizar o máximo de preparações externas com a máquina em operação; 

4 – Eliminar o máximo de ajustes possíveis; 

5 – Substituir máquinas complexas por células de equipamentos mais simples. 

Passo 1 – Analisar o futuro do processo produtivo. Esforços para reduzir tempos de 

troca podem ser desperdiçados se forem mal direcionados, pois pode haver planos para 

alteração ou substituição de algum produto ou até mesmo de algum processo. O processo 

produtivo deve ser analisado como um todo, para que se planeje e direcione a Troca Rápida 

de Ferramentas de forma efetiva. Dentro disto, escolhe-se um equipamento que esteja 

disponível e que seja simples de entender; 

Passo 2 – Estudar e documentar o método atual de troca de ferramentas, analisando 

procedimentos e baseando-se em gráficos de Pareto para a execução de melhorias. Deve-se 

procurar trabalhar em equipamentos que estejam disponíveis e que sejam relativamente 
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simples de entender. Também deve-se realizar as modificações mais simples primeiro, e 

depois partir para uma análise de Pareto nos tempos de execução de tarefas de setup para 

priorizar o ataque; 

Passo 3 – Realizar o máximo de preparações externas com a máquina em operação, 

buscando minimizar o tempo de parada de máquina. Isto pode levar a reduções imediatas de 

50% ou mais; 

Passo 4 – Eliminar o máximo de ajustes possíveis é o passo mais eficiente para reduzir 

mais ainda os tempos de setup interno restantes, e uma conseqüência direta deve ser a 

eliminação de sucata normalmente gerada em processos de ajustes; 

Passo 5 – Substituir equipamentos complexos por células de equipamentos mais simples 

que realizem as mesmas funções. A preparação de equipamentos complexos geralmente exige 

pessoal especializado e leva muito tempo, além destes equipamentos complexos serem mais 

difíceis de se modificar fisicamente. Equipamentos simples representam equipamentos mais 

flexíveis, exigem manutenção simplificada e são mais fáceis de converter para uma Troca 

Rápida de Ferramentas. 

Uma outra inovação desta metodologia é a avaliação da possibilidade de substituir 

equipamentos complexos por células de equipamentos mais simples. 

  

2.3.6 Gustavo Kannenberg (1994) 

 

A sistemática proposta leva em consideração o médio e longo prazos, e que se preocupa 

em criar um ambiente favorável ao processo de implementação. Esta sistemática consiste dos 

seguintes passos: 

Passo 1 – Convencimento, conscientização e comprometimento da alta administração; 

Passo 2 – Estabelecimento de uma equipe estratégica – Esta equipe constitui-se num 

grupo responsável pelo planejamento global do projeto de Troca Rápida de Ferramentas. É ela 

que vai realizar as etapas iniciais desta sistemática (etapas 3, 4, 5, 6), buscando dar a este 

projeto condições para um trabalho continuado, seguro e de longo prazo. Ela tem a função de 

dar suporte ao processo de implementação, destinar recursos e abrir caminho para que 

ocorram as modificações necessárias. Esta equipe estratégica deve saber como é o processo de 

implementação da Troca Rápida de Ferramentas, inclusive as técnicas utilizadas para tal, a 

fim de que possam avaliar e planejar com clareza e segurança a implementação em sua 
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empresa. Para isso, faz-se necessário um treinamento específico, como será indicado no passo 

4.   

Passo 3 – Análise do futuro da planta produtiva: 

• alterações em processos; 

• alterações de pessoal; 

• alterações em venda/ aquisição de equipamentos; 

• alterações em produtos e no mix geral atual; 

Passo 4 – Estabelecimento de políticas de médio e longo prazo, tais como: 

• Aquisição de equipamentos – Na compra de equipamentos deve-se procurar um certo 

nível de padronização, o processo de aprendizado do operador reduz-se consideravelmente, a 

manutenção a padronização de ferramentas e dispositivos torna-se mais simples. Reduz-se a 

quantidade e variedade de ferramental e peças de reposição além de um elevado potencial de 

barganha junto ao fornecedor.   

• Projeto de produtos visando à Troca Rápida de Ferramentas – No momento em que a 

variedade de produtos aumenta, se faz necessária a Troca Rápida de Ferramentas para 

viabilizar a rápida mudança da fabricação de um produto para o outro. Aqui a saída é a 

padronização de componentes e produtos que significa trabalhar com produtos modulares, 

projetados de tal forma que sejam totalmente diversificados, mas que utilizem componentes 

que adequadamente montados e combinados produzem produtos finais diferentes.  

• Priorização ao ataque – a definição de ferramentas, equipamentos e produtos a serem 

alterados primeiramente na busca da Troca Rápida de Ferramentas é um dos pontos mais 

importantes para que se obtenham resultados eficientes em pouco tempo. Esta política baseia-

se no Gerenciamento das Restrições (GDR ou TOC – Theory of Constraints), que segundo 

ela, existem máquinas gargalo que limitam a produção de toda a planta produtiva, e melhorias 

realizadas nestes equipamentos refletem em todo o sistema. A identificação dos gargalos e a 

aplicação da Troca Rápida de Ferramentas como forma de reduzi-los, Antunes & Rodrigues 

(1993) apud Kannemberg (1994), consistem numa eficiente forma de tornar o sistema 

produtivo mais ágil e administrá-lo adequadamente. A prioridade ao ataque para alterações 

rumo à Troca Rápida de Ferramentas são, então, as máquinas gargalo.  

• Definição de metas para planejamento – é importante que se coloquem algumas metas, 

objetivos e limitações ao projeto de implementação de Troca Rápida de Ferramentas, como: 

Implementação global: Seguindo-se as políticas de atuação existentes, implementação da 

metodologia no maior número possível de equipamentos da empresa; Objetivos claros de 
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redução de tempos: a definição de objetivos ambiciosos, como a redução de 80% do tempo de 

preparação em cada máquina, ou ainda, alcançar limites abaixo de 10 minutos em todas as 

máquinas da fábrica (SMED, Shingo (1985)), representam a determinação e a intenção de 

realmente fazer e alcançar o máximo possível; Prazos de execução: A definição de limites de 

tempo para a execução de melhorias facilita o controle do processo, permitindo uma melhor 

cobrança de resultados; Custos e recursos: é necessária a definição de limites financeiros, 

dentro dos quais deve ser desenvolvida a maioria das alterações e melhorias.   

• Construção padronizada de dispositivos, ferramentas e máquinas – a definição de quais 

partes padronizar, e em que dimensões, depende do equipamento e das características próprias 

dos produtos e ferramentas utilizados, provavelmente só podendo ser definidos quando 

houver conhecimento suficiente do processo, ou seja, quando se estiver realizando a análise 

de eliminação de ajustes e transferência de tarefas internas para externas. 

• Disponibilidade da ferramentaria e da manutenção – um dos maiores problemas que a 

Troca Rápida de Ferramentas enfrenta no momento da realização de modificações técnicas, 

além da resistência à utilização de novos sistemas simplificados e desenvolvidos pela própria 

empresa, é a disponibilidade de pessoal e equipamentos que tenham capacidade de executar 

estas alterações. Esta questão se resolve pela definição de políticas de atuação e de prioridade 

dos trabalhos, sendo muitas vezes importante a intervenção da gerência para confirmar a 

importância do processo de Troca Rápida de Ferramentas. 

• Educação e treinamento – o objetivo principal desta política é estabelecer condições 

para implementação global da Troca Rápida de Ferramentas e para o repasse desta 

metodologia de implementação. Procura-se fazer com que haja uma divulgação do trabalho 

por toda a empresa e com que as pessoas mais envolvidas conheçam os objetivos do trabalho, 

entendam a metodologia e as técnicas existentes e saibam como utilizá-las, de forma que elas 

tenham condições de implementar o sistema por toda a fábrica.   

• Formação das equipes de trabalho - depois que o problema de alto tempo de setup for 

resolvido, esta equipe pode ser dissolvida. Para cada equipamento em específico, define-se 

uma equipe de trabalho adequada. O objetivo desta autonomia é agilizar o processo de 

mudanças e evitar atrasos devido à burocracia e a problemas políticos dentro da empresa. 

Uma equipe de trabalho deve ter certa autonomia para desenvolver suas idéias, o que deve, 

em parte, ser proporcionado pela alta gerência através da liberação de um fundo financeiro 

especial e pela participação efetiva do líder da equipe, participante também da equipe 

estratégica.  
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• Normas de segurança e risco – Quando se implementa um novo procedimento, um novo 

sistema ou alguma modificação física no processo, existe uma fase transitória de testes que 

procura verificar a segurança do que foi implementado. A preocupação com a segurança do 

pessoal, de equipamentos, de ferramentas e de materiais dever ser uma constante no projeto 

de Troca Rápida de Ferramentas.  

• Normas de documentação – É muito importante que se tenha todo o processo de 

implementação bem documentado. Sugere-se a elaboração sistemática de atas das reuniões 

contendo, além dos assuntos discutidos, as idéias propostas, seus prazos de implementação e 

as responsabilidades atribuídas a cada pessoa. Isto permite avaliar o andamento do processo e 

serve como mecanismo efetivo no sentido do cumprimento de prazos através do 

comprometimento do membro perante os outros da equipe. 

Passo 5 – Definição do equipamento/ processo a ser estudado – Este passo deve seguir 

a política de priorização ao ataque definida no passo 4 desta sistemática. É importante que se 

trabalhe dentro desta política, para que os esforços empreendidos não sejam mal direcionados. 

Passo 6 – Escolha e treinamento das equipes de trabalho – uma política de treinamento 

como a proposta anteriormente permite apresentar o assunto, envolver e conscientizar as 

pessoas da importância e dos objetivos da Troca Rápida de Ferramentas. Visa estimular o 

senso crítico e tornar o pessoal conhecedor de uma metodologia de análise e implementação 

da Troca Rápida de Ferramentas. A fim de não criar aversão à novas sistemáticas de trabalho, 

deve-se fazer com que o pessoal de chão-de-fábrica participe do processo. O ideal seria 

capacitá-los ou, no mínimo, induzi-los a chegarem às soluções adequadas, criando-lhes um 

sentimento de responsabilidade e posse sobre estas novas soluções e idéias. 

Passo 7 – Separar preparação interna de externa – este passo consiste em três fases 

específicas:  

a) levantamento de dados – Esta fase visa proporcionar o conhecimento detalhado do 

processo e criar condições para uma boa análise do processo de setup. 

 b) análise – A fase de análise visa a separação do setup interno e do externo. 

 c) execução – A fase de execução procura garantir que sejam realizadas as preparações 

internas e externas conforme o planejado. 

Passo 8 – Simplificação dos passos internos e externos – Aqui se procura simplificar 

ao máximo todos os aspectos das operações de preparação, tanto internas quanto externas, 

visando à redução de tempos em ambos os casos. Neste contexto, o principal ponto a ser 
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atacado para a simplificação interna é a eliminação dos ajustes, o que exige um estudo mais 

detalhado de certas etapas do processo de troca de ferramentas. 

Passo 9 – Transferência de passos internos para externos – nesta fase, convertem-se as 

etapas de preparação interna em externa, reexaminando-se se não restou algum procedimento 

externo que é realizado como interno, e buscando-se soluções tecnológicas para converter 

estas etapas. Faz-se necessária uma análise mais profunda das funções que certas peças e 

dispositivos realizam e dos esforços que sofrem, com o objetivo de simplificação ou 

eliminação de elementos.   

 

2.4 Técnicas de Operacionalização da Troca Rápida de Ferramentas 

 
As técnicas de operacionalização da Troca Rápida de Ferramentas tornam realidade 

cada passo indicado por cada autor apresentado anteriormente, os quais são explicitados sua 

metodologia de implementação. Com o objetivo de se obter uma visualização conjunta e 

global, estas técnicas são apresentadas em formato de tabela ao final deste tópico para facilitar 

a comparação. 

 

2.4.1 As Técnicas de Operacionalização Segundo a Sistemática Geral Proposta 

 
As técnicas utilizadas pelos diferentes autores seguem os passos da sistemática geral de 

implementação da TRF. Os passos são os seguintes: 

 

2.4.1.1 Definição do Equipamento/Processo a Ser Estudado 

 

A Teoria das Restrições Goldratt (1992) é a ferramenta mais eficiente na identificação 

do equipamento prioritário, pois avalia todas as condições de carregamento do sistema 

produtivo garantindo que se selecione sempre o equipamento mais adequado àquele mix 

praticado. 
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2.4.1.2 Escolha e Treinamento da Equipe de Trabalho 

 
A escolha da equipe de trabalho deve levar em consideração a importância da 

participação dos operadores, dos especialistas em setup e do pessoal de ferramentaria e 

manutenção, cujo apoio e cooperação são fundamentais. 

O treinamento da equipe de trabalho deve fazer uso de vídeos, apostilas simplificadas, 

adequadas ao nível educacional existente, e ainda realizar visitas a empresas que tenham 

trabalhos de sucesso com a Troca Rápida de Ferramentas. 

 

2.4.1.3 Separação da Preparação Interna da Externa através de Levantamento de Dados, 
Análise e Execução 

 

• Levantamento de dados: É feito realizando procedimentos como a cronoanálise, em que 

se faz a cronometragem de todos os movimentos dos operadores, permitindo uma análise mais 

detalhada do processo; estudo de preparações via amostragem, que são tanto mais precisos 

quanto maior for o número de repetições do processo; entrevista com os operadores, pois os 

mesmos podem apresentar razões pelas quais trabalham desta ou daquela forma, explicarem 

todo o processo e definirem qual o melhor procedimento a seguir; e gravação em vídeo, pois 

será registrado os procedimentos e tempos de processos antigos e novos, de forma que sua 

comparação seja facilmente realizada. 

• Análise: Gráficos de Pareto, que permite o direcionamento de esforços mais 

representativos do processo de setup; e lista com todos os problemas do processo atual de 

preparação, permitindo a identificação das causas e a proposição de soluções a cada um deles. 

• Execução: Lista de ferramentas ou check-list, para garantir que todo ferramental esteja 

disponível antecipadamente; kit de ferramentas ou check-table, para garantir que todas as 

ferramentas estejam presentes, já que se tem espaços definidos para cada uma delas; 

verificação da existência de algum dispositivo ou ferramenta com defeito ou em mau 

funcionamento; padrão de procedimentos, segue-se um roteiro de como realizar as 

preparações, distribuindo as tarefas adequadamente; padrão técnico, que inclui nomes e 

preparações técnicas como pressão, temperatura, etc.; organização da área de trabalho, para 

que nada dificulte ou prejudique a troca; utilizar uma pessoa para realizar as preparações 

externas, de tal forma que os operadores possam somente parar a máquina para realizar a 

preparação interna. 
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2.4.1.4 Simplificar Interno e Externo 

  
• Simplificação Interna: Utilizar operadores em paralelo para que se reduza o tempo 

devido à sua menor movimentação. Se algum operador de uma máquina vizinha estiver 

disponível, ele deve ajudar na troca de ferramentas, evitando-se deslocamentos desnecessários 

e perdas de tempo; otimizar o número de operadores, trabalhando com o mínimo de pessoas 

possível, mas sem prejudicar o setup; dividir trabalho adequadamente para que não haja 

desorganização durante o processo de preparação; aumentar a habilidade dos operadores 

através da prática dos procedimentos; organizar e posicionar peças, instrumentos e materiais 

na sequência de utilização e de produção; definir um conjunto de peças por máquina para se 

reduzir a variedade de preparações necessárias; padronizar a realização de ajustes; analisar os 

ajustes, somente os ajustes indispensáveis e inevitáveis devem permanecer, analisando-se os 

seus propósitos, causas, métodos utilizados e efetividade. 

• Simplificação Externa: Armazenagem focalizada, junto a cada máquina; organização de 

almoxarifados, de forma que as ferramentas, dispositivos e materiais mais usados fiquem mais 

acessíveis; utilização de codificação por cores, principalmente os sistemas elétricos; 

programação da utilização de equipamentos pesados, de forma que estes fiquem disponíveis 

no momento da troca; substituição de equipamentos pesados por carrinhos e mesas com 

roletes, sempre que possível. 

 

2.4.1.5 Transferir Interno para Externo:  

 
• Preparar condições operacionais antecipadamente; ferramentas de fixação suplementar 

(sobreplacas), que são dispositivos padronizados nos quais se faz a fixação, posicionamento e 

ajuste de ferramentas na etapa externa, sendo que na interna se tem dispositivos padronizados 

de fixação rápida que facilitam a colocação e retirada destas sobreplacas.  

As técnicas de operacionalização normalmente utilizadas por cada autor foram 

apresentadas na tabela acima. Esta tabela permite a visualização e comparação entre as 

tendências de cada autor devendo ser utilizada em conjunto com a descrição de cada técnica 

apresentada anteriormente. Na coluna da esquerda, têm-se os números dos passos da 

sistemática correspondente e as técnicas encontram-se destacadas na segunda coluna. Nas 

colunas seguintes têm-se os autores que propuseram estas técnicas e, na última, a do autor 

desta dissertação que foram derivadas de discussões com diversas pessoas da equipe 

estratégica, principalmente do pilar de melhoria focada, que ocorreram no decorrer dos 
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trabalhos. As técnicas propostas por cada autor estão assinaladas por um “x”. Se for 

assinalada por um hífen, isto significa que o autor citou a necessidade da técnica, mas não 

forneceu o meio indicado para sua aplicação. 

TABELA 2.1 – Técnicas de Operacionais Propostas por cada Autor 

 
                        Fonte: Adaptado de Kannenberg (1995) 
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2.5 O Controle da Qualidade Total (TQC) 

 
Conforme Campos (1993) “TQC é o controle exercido por todas as pessoas para 

satisfação das necessidades de todas as pessoas”. Pode-se caracterizá-la por quatro elementos: 

controle da qualidade exercido por todas as funções, não só pela produção, - participação de 

todos os níveis hierárquicos; as metas de melhorias contínuas; preocupação com a definição 

da qualidade pelo cliente. 

Para apoiar estas características, pode-se contar com técnicas como Controle Estatístico 

do Processo (CEP), Círculos de Controle da Qualidade (CCQ) e Ciclo do PDCA, com isto 

podem assegurar a manutenção e melhoria contínua do processo produtivo e de toda a 

empresa.  

 

2.5.1 Gerenciamento da Rotina / Melhoria 

 
Este subsistema é o responsável direto pelo gerenciamento do trabalho do dia-a-dia, ou 

rotina, da organização. 

Reafirmando que a Qualidade Total é um sistema gerencial para a prática do Controle 

da Qualidade visando a Garantia da Qualidade, ou seja, garantir a satisfação das necessidades 

das pessoas, é necessário detalhar os objetivos do Controle da Qualidade que está centrado no 

“controle de processos”. Campos (1993), por sua vez, mostra que “processo é um conjunto de 

causas (que provoca um ou mais efeitos)”. Assim, pode-se afirmar que o trabalho do dia-a-dia 

de uma organização é realizado pela condução dos processos rotineiros da mesma. De modo 

pragmático, da observação da definição de processo e da trilogia da qualidade, pode-se 

concluir que o Controle da Qualidade, baseado no controle de processos, só é possível pelo 

desenvolvimento, manutenção e aperfeiçoamento dos meios (métodos) de trabalho. 

2.5.2 PDCA 

 

O ciclo PDCA, ciclo de Shewhart ou ciclo de Deming, foi introduzido no Japão após a 

guerra, idealizado por Shewhart, na década de 20, e divulgado por Deming, em 1950, quem 

efetivamente o aplicou. O ciclo de Deming tem por princípio tornar mais claro e ágil os 

processos envolvidos na execução da gestão, como, por exemplo, na gestão da qualidade, 

dividindo-a em quatro principais passos.  
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O PDCA é aplicado principalmente nas normas de sistemas de gestão e deve ser 

utilizado (pelo menos na teoria) em qualquer empresa de forma a garantir o sucesso nos 

negócios, independentemente da área ou departamento (vendas, compras, engenharia, etc).  

O ciclo começa pelo planejamento, em seguida a ação ou conjunto de ações planejadas 

são executadas, checa-se o que foi feito, se estava de acordo com o planejado, constantemente 

e repetidamente (ciclicamente) e toma-se uma ação para eliminar ou ao menos mitigar 

defeitos no produto ou na execução. Os passos são os seguintes:  

• Plan (planejamento): estabelecer missão, visão, objetivos (metas), procedimentos e 

processos (metodologias) necessárias para atingir os resultados; 

• Do (execução): realizar, executar as atividades; 

• Check (verificação): monitorar e avaliar periodicamente os resultados, avaliar processos 

e resultados, confrontando-os com o planejado, objetivos, especificações e estado desejado, 

consolidando as informações, eventualmente confeccionando relatórios; 

• Act (ação): Agir de acordo com o avaliado e de acordo com os relatórios, eventualmente 

determinar e confeccionar novos planos de ação, de forma a melhorar a qualidade, eficiência e 

eficácia, aprimorando a execução e corrigindo eventuais falhas. 

 
                  
 

Figura 2.5: Seqüência de etapas trabalhadas com a  ferramenta PDCA. 
 Fonte: Empresa estudada. 
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2.5.3 O Gerenciamento pelas Diretrizes – GPD 

 

É através deste subsistema que se garante a integração da visão de futuro da organização 

com a rotina diária. Neste ponto é preciso abrir um breve espaço para o esclarecimento do que 

se entende por visão de futuro. Toda organização busca perenidade (sobrevivência e 

prosperidade). Para tanto, é fundamental que saiba quem é, onde está e, indubitavelmente, 

para onde vai – sua visão de futuro. Esse conhecimento e opção são alcançados através do que 

se convenciona chamar de Planejamento Estratégico (PE). 

Com o GPD, sistematicamente as estratégias empresariais serão detalhadas em planos 

de longo, médio e curto prazo (plano de negócios), e traduzidas em uma diretriz anual e 

projetos de melhoria (Figura 4).  

Ao seu tempo, essa diretriz anual e os projetos serão desdobrados em planos de ação e 

controle, a serem realizados pelas áreas funcionais da organização. Todo esse trabalho de 

desdobramento de diretrizes, projetos e planos está baseado na negociação entre a alta 

administração e a média gerência − num processo interativo (intra e interfuncional) de ajustes, 

conhecido como “catchball”. 

 

2.5.4 A Manutenção Produtiva Total – TPM 

 

O TPM – Total Productive Maintenance – surgiu na década de 70 como um método de 

eliminação de problemas que impedem o fluxo contínuo de produção em ambiente Just in 

Time/Toyota Production System, operação sem estoque intermediários, com ganhos na 

expansão da capacidade e produtividade implementado por empresas do grupo Toyota. 

A Figura 2.6 resume a evolução da manutenção preventiva no Japão, cujo foco para 

maximização da eficiência deixa de ser somente o equipamento e passa a ser o sistema de 

produção. A maximização da eficiência passa a ser buscada então por meio da eliminação de 

dezesseis grandes perdas divididas em: 

• Oito perdas ligadas aos equipamentos: por quebra ou falha, por instalação e ajustes, por 

mudanças de dispositivos de controle e ferramentas, por início de produção, por pequenas 

paradas e inatividade, por velocidade reduzida, por defeitos e retrabalhos e perda por tempo 

ocioso;  
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• Cinco perdas ligadas às pessoas: falha na administração, perda por mobilidade 

operacional, perda por organização da linha, perda por logística e perda por medições e 

ajustes;  

• Três perdas ligadas aos recursos físicos de produção: perda por falha e troca de 

matrizes, ferramentas e gabaritos, perda por falha de energia e perda de tecnologia.  

  

2.5.4.1 Pilares do TPM  

 

Embora cada empresa, em função se sua cultura, tenha suas peculiaridades para a 

implementação do TPM, existem alguns princípios que são básicos para todas elas e que são 

denominados os pilares de sustentação do TPM Nakajima (1989), JIPM (2002) e Palmeira 

(2002).  

 
Os pilares de TPM – Ver figura 2.6 abaixo: 

• Pilar da Melhoria Focada ou Específica: utiliza-se do conceito de Manutenção 

Corretiva de Melhorias para atuar nas perdas crônicas relacionadas aos equipamentos;  

• Pilar da Manutenção Autônoma: baseia-se no treinamento teórico e prático recebidos 

pelos operários e no espírito de trabalho em equipe para a melhoria contínua das rotinas de 

produção e manutenção;  

• Manutenção Planejada: refere-se às rotinas de manutenção preventiva baseadas no 

tempo ou na condição do equipamento, visando a melhoria contínua da disponibilidade e 

confiabilidade além da redução dos custos de manutenção;  

• Treinamento e educação: referem-se à aplicação de treinamentos técnicos e 

comportamentais para liderança, a flexibilidade e a autonomia das equipes.  

• Controle Inicial: baseia-se nos conceitos de Prevenção da Manutenção onde todo o 

histórico de equipamentos anteriores ou similares é utilizado desde o projeto afim de que se 

construam equipamentos com índices mais adequados de confiabilidade e manutenibilidade;  

• Manutenção da qualidade: refere-se à interação da confiabilidade dos equipamentos 

com a qualidade dos produtos e capacidade de atendimento a demanda; 

• Segurança, Saúde e Meio Ambiente: dependente da atuação dos demais pilares, esse 

pilar tem o enfoque na melhoria contínua das condições de trabalho e na redução dos riscos de 

segurança e ambientais; 
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• Melhoria dos processos administrativos: também conhecido como TPM de escritório, 

utiliza-se dos conceitos de organização e eliminação de desperdícios nas rotinas 

administrativas, que de alguma maneira acabam interferindo na eficiência dos equipamentos 

produtivos e processos.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 - Pilares do TPM segundo metodologia. 
Fonte: Empresa Estudada 

 

2.5.5 O 5S 

 

 O 5 S representa uma base para que qualquer processo possa garantir a obtenção dos 

benefícios previstos em um esforço de melhora.  

A base de uma cultura enfocada na melhora dos processos e na satisfação do cliente 

começa em um ambiente limpo e seguro, o qual depende da cultura e do compromisso das 

pessoas para mantê-lo e, tudo isso só pode ser atingido através do 5 S. É a base do sistema de 

gestão TQC e também do sistema Toyota de Produção – STP e também condição si ne qua 

nom para implementação do TPM. 

5 S promove a organização, a limpeza e a manutenção das áreas de trabalho e representa 

a direção para que qualquer processo possa gerar os benefícios resultantes de um esforço de 

melhora. 
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A base de uma cultura enfocada na melhora dos processos e na satisfação do cliente 

começa em um ambiente limpo e seguro, o qual depende da cultura e do compromisso das 

pessoas para mantê-lo e, tudo isso só pode ser atingido através do 5 S. 

As cinco letras S são as iniciais de palavras japonesas, cujas correspondentes em 

português são: 

1º - Senso de Utilização (SEIRI) 

O sentido de SEIRI é "separar por grau, tipo ou tamanho". O ponto inicial do 1º Senso é 

saber o que é essencial estar presente no ambiente de trabalho, eliminando tudo que não 

agregue valor, utilizando os recursos disponíveis de acordo com as necessidades e adequação, 

evitando excessos, desperdícios e má utilização. Saber utilizar é, antes de qualquer coisa, 

saber arrumar, separando o que é bom dos materiais que não servem mais para utilização, 

lembrando sempre de que aquilo que não serve para você pode ser útil para outros. 

Benefícios: 

- maior senso de organização e economia, reaproveitando os recursos disponíveis 

(mesas, máquinas e equipamentos que não servem para você, mas podem servir para outras 

pessoas); 

- liberação de espaço para diversos fins; 

- aumento da produtividade das pessoas envolvidas; 

- menos riscos de acidentes no local de trabalho; 

- evitar compras desnecessárias; 

- combater a burocracia. 

2º - Senso de Ordenação (SEITON) 

O 2º Senso significa determinar o local para se achar com facilidade algum documento, 

material ou equipamento necessário. Ordenar é a conseqüência natural de arrumar aquilo que 

se utiliza, colocando etiquetas brancas ou coloridas, rótulos, palavras-chaves etc. Ter o que é 

necessário, na quantidade certa, na hora e lugar adequados. É preciso descobrir formas para 

que todos possam achar as coisas com facilidade, usá-las e guardá-las em seus devidos 

lugares. 

Benefícios: 

- reduzir o tempo de busca do que se precisa usar; 

- diminuir a necessidade de controle de estoques; 

- facilitar a movimentação interna; 

- evitar compras desnecessárias e danos aos objetos estocados; 

- aumentar a produtividade, racionalizar o trabalho e diminuir o cansaço físico e mental; 
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- evacuação rápida em caso de perigo. 

3º - Senso de Limpeza (SEISO) 

0 3º Senso significa deixar tudo limpo, com o cuidado de não varrer só por varrer, 

espanar só por espanar. A melhor interpretação para o senso de limpeza é: não basta varrer 

tirando o pó e a sujeira, é importante que cada um, após utilizar determinado instrumento de 

medição, veículo, máquina ou ferramenta os deixe limpos nas melhores condições de uso 

possível. Exercer o Senso de Limpeza é ter carinho com as coisas que usamos: não forçar os 

equipamentos e não desperdiçar materiais, enfim, ter senso de limpeza é zelar pela 

conservação de tudo que está sob nossa responsabilidade. Importante também é incentivar os 

colegas a manter o ambiente limpo, arrumado e ordenado. 

Benefícios: 

- ambiente mais agradável e sadio; 

- ajudar na prevenção de acidentes; 

- melhoria e preservação dos equipamentos, proporcionando maior vida útil; 

- diminuição do desperdício; 

- prevenção da poluição; 

- melhoria da imagem interna e externa da empresa. 

4º - Senso de Saúde e Higiene (SEIKETSU) 

O 4º Senso significa verificar se o pensamento, se o espírito do programa está sendo 

absorvido, isto é, checar o resultado parcial em toda empresa até esta 4ª etapa do processo. É 

verificar, por exemplo, o estado dos banheiros, sanitários, refeitórios, oficinas, áreas 

operacionais etc. Se todos esses locais estiverem em perfeita ordem, pode-se dizer que o 

programa está sendo cumprido satisfatoriamente. É um senso que busca, também, a questão 

da higiene mental: é necessária a existência de um bom clima de trabalho, com conforto, 

segurança e com relações saudáveis entre todos os setores da organização, para que o 

programa possa ser plenamente desenvolvido. Além de exercer e manter os três primeiros 

sensos como forma de melhorar continuamente o ambiente físico de trabalho, devemos ter 

plena consciência dos aspectos que afetam nossa saúde e agir sobre eles. 

Benefícios: 

- prevenção de acidentes; 

- elevação dos níveis de satisfação e motivação pessoal; 

- prevenção e controle do estresse; 

- melhoria da qualidade de vida. 

- economia em combate a doenças (enfoque preventivo). 
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5º - Senso de Autodisciplina (SHITSUKE) 

O 5º Senso significa cumprir os procedimentos operacionais, a ética e padrões 

estabelecidos pela empresa. Este é o S mais complexo de todos, porque é o momento em que 

os empregados já devem executar as tarefas como hábito, sem achar que está tudo 

funcionando perfeitamente ou que não há mais nada para evoluir. Ao contrário, a 

autodisciplina requer constante aperfeiçoamento: se está bom pode ficar ainda melhor. A 

criação de um ambiente de trabalho disciplinado é a medida mais importante para garantir a 

qualidade. 

Benefícios: 

- conscientização da responsabilidade em todas as tarefas, por mais simples que sejam; 

- cumprimento das regras e procedimentos estabelecidos; 

- serviços executados dentro dos requisitos da Qualidade; 

- desenvolvimento pessoal e profissional; 

- aumentar a possibilidade de resultados de acordo com o planejado; 

- incrementar a qualidade geral dos serviços e das relações interpessoais. 

 

2.5.6 O Overall Equipment Effectiveness (OEE)  

 

OEE é uma das “melhores formas práticas” de controlar e melhorar a eficiência de seus 

processos de produção, ou seja, máquinas, células de fabricação, linhas de montagem. 

O OEE é simples e prático. Leva em conta as fontes mais comuns e importantes de 

perdas dos processos produtivos, colocando-as em três categorias primárias e quebrando-as 

em sub-categorias, gerando assim uma excelente referencia de onde você está - e como você 

pode melhorar.  A figura 2.7 ressalta a relação das grandes perdas contrapondo com o 

rendimento global de um equipamento de um processo seriado. O OEE é frequentemente 

utilizado como uma medida chave em programas de TPM (Manutenção Produtiva Total) e 

Lean Manufacturing e lhe dá uma forma consistente para avaliar a eficácia do TPM e outras 

iniciativas, fornecendo um quadro global para medir rendimento da produção. 

A análise do OEE começa com o Tempo de Operação da Planta, o tempo em que sua 

instalação está aberta e disponível para os equipamentos operarem. Do Tempo de Operação 

da Planta, é subtraído o Tempo de Parada Planejada, o que inclui todos os eventos onde não 

havia a intenção de se estar produzindo (por exemplo, pausas, almoços e manutenção 
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programada, ou períodos em que não há nada para produzir). O restante do tempo disponível é 

o tempo de produção planejado.  

OEE começa com o Tempo Planejado para Produção e examina as perdas de eficiência 

e produtividade que ocorrem, com o objetivo de reduzir ou eliminar essas perdas. Existem três 

categorias gerais de uma perda a considerar – Perda por Parada de Máquina, Perda de 

Velocidade e Perda de Qualidade.  

O OEE é o resultado da multiplicação dos índices de disponibilidade, performance e 

qualidade. Deste modo, é expresso por: 

OEE = taxa de disponibilidade x velocidade da produção x taxa de produtos de 

qualidade. 

Por conseguinte, por descrever o comportamento de um sistema, o OEE pode ser 

utilizado como um índice para predizer em que nível de operação a planta se encontra, o que 

pode ser útil para equilibrar capacidade e demanda. 

Disponibilidade: leva em conta a perda por parada de máquina, o que inclui qualquer 

tipo de eventos que parar a produção planejada por um apreciável período de tempo 

(geralmente alguns minutos - tempo suficiente para registrar como um evento rastreável). 

Alguns exemplos são: falhas equipamentos, falta de matéria prima e paradas por problemas de 

processo. O restante do tempo disponível é chamado de Tempo de Operação. 

Performance: Performance leva em conta as perdas de velocidade, o que inclui 

quaisquer fatores que provoquem o processo de operar a menor velocidade de a velocidade 

máxima possível. Exemplos incluem desgaste de máquina, diminuição na alimentação de 

matéria, ineficiências do operador. O restante do tempo disponível é chamado Net Operating 

Time. 

 Qualidade: Leva em conta a Perda da qualidade, que é responsável pelas peças 

produzidas que não cumprem as normas de qualidade, incluindo peças que necessitem de 

retrabalho. O tempo restante é chamado de tempo total de Produção.  

Com a redução de setup obtém-se ganhos relacionados com o crescimento da 

capacidade operativa. Aumenta-se, assim, a produtividade das máquinas ou da linha de 

produção, realizando um pequeno investimento operacional. Na determinação da eficiência de 

um equipamento qualquer, é preciso adotar alguma taxa de referência padrão para sabermos 

em que condições ele está operando. Suas condições de operação não são simplesmente 

baseadas em sua taxa temporal de operação (ou taxa de disponibilidade), mas sim são funções 

de outras variáveis senão apenas os tempos disponíveis para produção e os tempos de parada 

(setup, manutenção, troca de turnos, etc). O comportamento geral de uma simples máquina, 
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ou mesmo de uma planta inteira, será sempre função da dependência cumulativa dos 3 fatores 

Nakajima (1988) utilizados no cálculo do fator OEE (Overall Equipment Effectiveness). 

Deste modo, o OEE apresenta-se como um revelador de perdas da UGB e apresenta como 

resultado uma árvore de perdas, onde se analisa quantitativamente e qualitativamente as 

perdas de maiores impactos do negócio e que na prática é utilizada para tomada de decisões e 

proposições de metas do corpo gerencial das UGB’s. 

 
 

 
 

Figura 2.7 - Esquema do Cálculo do Rendimento Global do Equipamento. 
Fonte: Loss Prevention Consulting Training. 

 

 

2.5.7 Os Grupos de Melhoria Focada – GMF 

 

São grupos temporários de trabalho, com cinco e sete participantes, instituídos para a 

solução de problemas, segue algumas etapas (ver figura 2.9) utilizando a metodologia do 

PDCA Rápido, comprometidos com: 

• A melhoria da qualidade dos produtos (Ex.: redução das reprovações pela qualidade; 

redução do retrabalho); 

• A melhoria do desempenho operacional (Ex.: melhoria do OEE; redução dos custos); 

• A redução de perdas de materiais, energia e tempo (Ex.: redução do reprocesso; 

redução da varredura); 
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• A melhoria da segurança no trabalho (Ex.: redução do número de acidentes, redução de 

incidentes); 

• Os Grupos de melhoria focada têm com objetivo promover melhorias nos resultados e 

contribuir para atingir as metas; propiciar o crescimento e o desenvolvimento das pessoas 

estimulando a máxima utilização do seu potencial e de sua criatividade, aplicar a metodologia 

do PDCA rápido para solução de problemas; e ainda promover o comprometimento de todos 

frente as metas da empresa. 

Os projetos de GMF originam de problemas crônicos do Gerenciamento da  

 Rotina, do plano de Ação Anual; dos planos de Melhorias da Área / UGB e também 

oportunidades de melhorias identificadas pelos Operadores e aprovadas pelos Gestores e que 

não apresentam grande complexidade em sua resolução. Abaixo segue uma figura (Fig.:2.8) 

exemplificando o grau de complexidade de um problema com a adequação a uma 

competência técnica ou aplicação tecnológica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Figura 2.8 – Tipos de Competência Técnica em função da Complexidade dos problemas. 

 

2.5.7.1 Processo de Reconhecimento do GMF 

 

No âmbito da organização, o GMF através das auditorias de avaliação, ações seletivas 

nas áreas e seminários propicia uma maior valorização das equipes envolvidas com os 

trabalhos de melhorias contínuas.    
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2.5.7.2 Auditorias de Avaliação 

 
É de responsabilidade do Coordenador do Programa realizar as Auditorias de Avaliação. 

Estas auditorias podem ser feitas por pessoal designado pelo Coordenador, desde que 

mantenha o critério da independência e esteja devidamente treinado; 

As Auditorias de Avaliação são realizadas conforme critérios definidos no formulário 

padrão; 

Devem ser realizadas três Auditorias para todos os grupos em cada ciclo e os resultados 

divulgados com as respectivas áreas. 

 

2.5.7.3 Seletivas nas Áreas 

 
Ao final de cada Ciclo, o Gerente da área deve realizar as avaliações dos Grupos 

formados observando: 

• Resultados das auditorias; 

• Se a meta foi atingida; 

• Principais dificuldades; 

• Principais ações implementadas; 

• Qualidade da apresentação. 

Neste processo o Gerente deve realizar o reconhecimento de cada Grupo. 

Ao final o Gerente deve definir o Grupo que representará a área no Seminário Geral. 

 

2.5.7.4 Seminário de Reconhecimento 

 
Ao final de cada ciclo o Coordenador do programa deve realizar um Seminário, onde os 

Grupos definidos em cada seletiva apresentaram os seus trabalhos. 

Durante o Seminário os grupos serão avaliados por uma banca de avaliadores, 

designado pelo Coordenador do programa. Os membros desta banca devem manter o critério 

da independência e terem conhecimento da metodologia do programa. 

Cada grupo deve ser avaliado nos seguintes requisitos: 

• Atendimento ao método; 

• Conteúdo do trabalho; 

• Complexidade do projeto; 

• Resultados alcançados; 
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• Iniciativa e criatividade; 

• Clareza na apresentação. 

Serão premiados os três primeiros grupos que obtiverem as maiores notas na avaliação 

da banca examinadora. O grupo que obtiver a maior pontuação será declarado “Vencedor do 

Seminário”. 

Serão premiados todos os integrantes e o Facilitador de cada Grupo. 

 

2.5.7.5 Manutenção dos Resultados 

 

Visando dar continuidade as ações de melhorias, os Grupos que atingirem as metas em 

cada ciclo devem monitorar o indicador utilizado por pelo menos 6 meses após a conclusão 

dos projetos. Este monitoramento deve ser garantido pelo Facilitador da área. O Coordenador 

do Programa GMF deve apresentar este acompanhamento na abertura do Seminário do ciclo 

seguinte. 

 
 

Figura 2.9 – Etapas de desenvolvimento das melhorias nos grupos de melhoria focada (GMF) 
Fonte: Loss Prevention Consulting & Training e Empresa Estudada. 

 

2.5.8 ECRS (eliminar, conter, substituir e simplificar) 

 

Ferramenta da engenharia industrial, na qual trata a abordagem de melhoria de 

processos através da análise de cada elemento do processo. Sua forma de aplicação baseia-se 

em formas de eliminação de uma determinada atividade ou partes de um equipamento, 
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combinação de atividades, substituições e simplificações à partir de um mapeamento do 

processo (Ver figura 2.10). 

Suas formas de aplicação contribuem no pilar de manutenção autônoma a fim de 

eliminar locais de difícil acesso e fontes de contaminação (provenientes das “sucatas” de 

produtos) e também na etapa de simplificação de setup interno e externo.  

Tem como objetivos a eliminar elementos (atividades, fatores, partes equipamentos) 

inúteis, combinar atividades para parecerem ou serem realizadas de uma única forma, 

substituir componentes ou atividades a fim de proporcionar possibilidades de novamente 

combinar ou eliminar sempre levando em consideração uma maneira de como fazer mais 

fácil.; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.10 - Sequência dos passos seguidos pela ferramenta ECRS. 

Fonte: CGE Consulting, 2003. 

 

2.6 A Empresa e o Sistema de Gestão 

 

Os grupos de melhoria focada (GMF) funcionam através da aplicação do ciclo do 

PDCA, também chamado de ciclo de controle, pois controle no TQC tem o significado de 

gerenciamento que representa o método de trabalho utilizado para o gerenciamento da rotina, 

das melhorias e da inovação que leva as pessoas a pensarem e a desenvolverem projetos de 

melhoria em busca de novos conhecimentos. Trata-se de um trabalho em equipe de segue 

todas as etapas de planejar onde se quer chegar, definir os meios, treinar pessoas, executar o 

plano, verificar os resultados obtidos e padronizar quando atingir o resultado planejado, mas 

quando este não for atingido, agir sobre as causas, que seguem o PDCA através da realização 

de reuniões semanais com duração de uma hora, durante dez a doze semanas. Como forma de 

premiação, ao final desse período os projetos classificados, ou seja, os que atingirem uma 
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pontuação final igual ou maior a 80% nas avaliações de diagnóstico realizadas durante o 

projeto e atingirem a meta estabelecida, serão apresentados em um seminário e prestigiados 

pelas lideranças chaves. 

Os projetos são definidos em função das necessidades de melhoria com foco nas cinco 

dimensões da qualidade: custos, entrega, qualidade, moral e segurança. 

 

 

 
 
 

 

                               

 
Figura2.11- Evolução do número de grupos de melhoria. 

Fonte: Empresa Estudada. 
 

O sistema de gestão desta empresa em questão é fundamentado no TQC – Total Quality 

Control e vem sendo assessorado por uma consultoria de renome internacional. O TQC é um 

modelo de filosofia gerencial que teve sua origem no final da 2ª Guerra Mundial, quando foi 

criado nos Estados Unidos e foi desenvolvido pelos japoneses até seu estado atual. Toda sua 

base é fundamentada em estatística aplicada aos processos produtivos e de forma ampliada a 

toda organização onde é voltado para o desempenho do processo e busca a produtividade 

agregando valor ao produto através de uma visão de fora para dentro da empresa, que é a 

visão do cliente.  

Os resultados das aplicações dos conceitos, métodos e ferramentas do TQC beneficiam a 

todas as pessoas que têm contato com o negócio: Clientes, Equipe, Comunidade, Acionistas e 

Fornecedores.  

Na organização já existe um processo de Qualidade Total se consolidando, assim a 

estratégia adotada foi de trazer o TPM, Total Productive Maintenance.  

O TPM surgiu na década de 70 como um método de eliminação de problemas que 

impedem o fluxo contínuo de produção em ambiente Just in Time/Toyota Production System, 

operação sem estoque intermediários, com ganhos na expansão da capacidade e produtividade 

implementado por empresas do grupo Toyota. O TPM tem como base os conhecimentos de 

manutenção preventiva e de sistemas de produção que visam a alta confiabilidade e que aqui é 

tratado como uma das ferramentas do guarda-chuva TQC. O TPM caracteriza-se no 
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desempenho dos equipamentos, apresenta uma visão de dentro para fora já que busca reduzir 

custos por meio de eliminação de perdas.  

 

 
Figura 2.12 - Sistema de gestão da empresa instituído pela consultoria INDG. 

 Fonte: INDG e Empresa Estudada. 
 

Ainda dentro do TPM é importante ressaltar que a empresa trabalha hoje em cima de 5 

Pilares de TPM, sendo o último em implementação o pilar de controle Inicial, num total de  8 

pilares conforme figura 2.13 a seguir. Vale destacar que todas as demandas de melhorias são 

tratadas por um pilar de Melhoria Específica, que recebe demandas de problemas crônicos do 

gerenciamento da rotina, onde resultados não foram alcançados, como também, das diretrizes 

anuais propostas pelas unidades gerenciais básicas à fim de atingirem resultados superiores e 

da direção da empresa que são ações derivadas da formulação estratégica da organização.  
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Figura 2.13 – Atual estágio dos pilares de TPM implantados na organização. 
Fonte: Empresa Estudada. 

 
Qualquer que seja a atividade ou processo na empresa ao longo da transformação da 

matéria-prima em produto, ela existe para agregar valor através da gestão de seus princípios 

ativos.  Se observar-se o quanto do potencial dos ativos a empresa utiliza, pode-se identificar 

um GAP (diferença) ou uma capacidade não utilizada devido a perdas e ineficiências, que 

contribuem enormemente para aumentar os tempos de ciclos que afetam a qualidade e oneram 

o custo do produto.  

Através de um método de análise e solução de problemas desde a identificação, 

mensuração e combate às perdas, permite-se recuperar o potencial não utilizado e transformá-

lo em ganhos substanciais. Este pilar de melhoria focada legisla no âmbito do gerenciamento 

das melhorias buscando sempre resultados superiores e redução ou eliminação de perdas.  

Esquematicamente a figura 2.14 exemplifica como este sistema de gestão baseado no 

TQC abrange todos os sistemas e ferramentas implementados na empresa. Por fim, o material 

pesquisado nesta etapa norteará o desenvolvimento do novo modelo, proposto no terceiro 

capítulo.  
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Figura 2.14 – Abrangência do TQC no âmbito da organização. 
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3. MODELO PROPOSTO 

 

A proposta de implementação da Troca Rápida de Ferramentas numa indústria de 

biscoitos está embasada na fundamentação teórica, apresentada no capítulo dois e nos 

trabalhos de campo realizados na empresa. O aprimoramento do processo produtivo visa 

promover a melhoria da produtividade e ganhos de competitividade da organização, 

garantindo assim o atendimento às demandas emergentes, tornando perenes as operações da 

empresa com o mercado. Assim, a empresa utilizou uma linha piloto para aplicação do 

modelo e suas etapas são descritas a partir da figura 3.4. 

Na intenção de gerar uma metodologia de implementação que tenha características 

administrativas e gerenciais, com o objetivo de permitir uma implementação global e 

ordenada da Troca Rápida de Ferramentas, propõe-se a sinergia destas diferentes 

metodologias combinando assim seus pontos coincidentes e complementares. 

A Fig. 3.1, a seguir , apresenta o Método TRF de 12 passos, posteriormente integrado 

ao sistema de gestão TQC proposto por este estudo (Vide Figura 3.3). 

Existem alguns passos das metodologias propostas pelos diferentes autores que não se 

encontram explicitamente na sistemática proposta, mas que estão implícitas no processo, 

como é o caso da identificação e eliminação de atividades desnecessárias propostas por 

Harmon & Peterson (1991), e da simplificação dos sistemas de fixação e eliminação de 

problemas propostos por Hay (1992). 
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Figura 3.1 – Modelo Proposto de Implementação da Troca Rápida – 12 Passos 
Fonte: O autor. 
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3.1 Aderência do TRF ao Controle da Qualidade Total  

 

O Sistema de Gestão da Empresa Estudada desdobra-se em vários subsistemas que 

interagem harmoniosamente para atingir as metas definidas pela empresa.  

Estes subsistemas estão interligados para apoiar a organização na busca de resultados, que 

somente são satisfatórios com a participação de todos. Por isto são vários os componentes 

desempenhando sua parte neste processo. Para tal, é necessário mergulhar dentro desta 

estrutura e visualizar estes vários componentes.  

Na formulação das estratégias observa-se que a partir de uma visão de longo prazo, a 

junção das estratégias da organização com seu sistema de gestão TQC, inicia um movimento 

de gestão pelas diretrizes que será descrito a seguir. 

Como foi visto no segundo capítulo, o Gerenciamento pelas Diretrizes é uma atividade 

voltada para solucionar os problemas relativos aos temas prioritários dentro de uma 

organização, centrado na concepção de que os resultados são obtidos pela atuação criativa e 

dedicada das pessoas. É um sistema que recebe a colaboração do esforço de todos. O GPD é 

parte de um sistema de gestão, centrado no TQC que conduz ao estabelecimento e a execução 

do Plano Anual da Organização. O Plano Anual consta de metas anuais concretas, seus 

respectivos planos de ação e um orçamento para dar suporte às ações e aos projetos 

prioritários e suficientes para atingir as metas. 

Falconi (2005) define diretriz como sendo as medidas mais a meta estabelecida. 

Medidas são os meios ou métodos específicos para se atingir à meta, e esta é estabelecida 

sobre os fins e as medidas estabelecidas sobre os meios. 

O estabelecimento de uma diretriz é um processo de planejamento, onde se estabelece 

um plano com um conjunto de medidas prioritárias e suficientes para se atingir uma meta e 

congrega 4 etapas, conforme abaixo relacionado: 

1. Conhecer a meta, e, portanto, o problema (fins); 

2. Analisar o fenômeno (fins); 

3. Analisar o processo (meios); 

4. Estabelecer o plano (meios). 

 
Para cada causa prioritária identificada na análise de processo são estabelecidas uma ou 

mais medidas que têm como finalidade eliminar esta causa. Cada medida proposta para 

eliminar as causas deve ser bem discutida de tal forma que as pessoas que estejam fazendo 
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aquele plano tenham a certeza de que estão escolhendo as melhores medidas. Estas devem ser 

as mais eficazes, simples, ágeis de serem implementadas e com mais baixo custo. 

Desdobrar uma diretriz significa dividi-la em várias outras diretrizes sob 

responsabilidade de outras pessoas. 

Cada diretriz estabelecida no desdobramento está intimamente ligada à diretriz original, 

num relacionamento meio-fim. 

A execução de todas as diretrizes desdobradas deverá garantir o cumprimento da diretriz 

original. 

Neste desdobramento dois fatores são importantes: 

1. A ligação entre as diretrizes num relacionamento meio-fim; 

2. Somente desdobrar aquilo que é prioritário para o ano. 
 

O método do desdobramento das metas é visualizado a seguir. As metas são 

desdobradas em todos os níveis hierárquicos, para depois ser feito o estabelecimento das 

medidas em cada nível. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2 – Método do desdobramento das metas. 
Fonte: Falconi, 2005 

 
Todas as metas em cada um dos níveis hierárquicos (Presidência, Diretorias, Gerências) 

deverá conter medidas, valores e prazos a serem atingidos. Nas medidas é essencial para cada 

uma nomear um responsável, constar quando esta será finalizada, onde será realizada, por que 

realizá-la e como será realizada. 

Uma meta da presidência é transformada em dezenas ou até mesmo centenas de planos 

de ação. Somente neste ponto é que o desdobramento das diretrizes estará completado. 

Cada pessoa, em cada nível hierárquico, deverá ter seu próprio plano de ação e desta 

forma o orçamento anual da empresa é confirmado.  

Planos de contingência no desenvolvimento dos planos de ação devem contemplar 

alternativas às mudanças de forma a enfrentar situações inesperadas. 

No ano em que os trabalhos de implementação foram realizados, a organização possuía 

uma meta para aumentar sua produtividade em 54% até o final do ano. As medidas serão 

exemplificadas a seguir:  
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• Redução do custo fixo; 

• Redução do custo variável; 

• Redução de Reclamações de Clientes; 

• Aumentar a disponibilidade dos equipamentos; 

• Aumento de vendas; 

• Desenvolvimento de novos produtos. 

 
Este objetivo para o caso da TRF aumenta a capacidade e diminuição do lead time.  

Aqui já se consegue visualizar como a sistemática de implementação de Troca Rápida 

de Ferramentas começa a fazer parte desta meta anual, ser parte integrante de um objetivo a 

fim de atingir-se uma meta, num nível estratégico da organização. A implementação para um 

sistema típico, como o apresentado, poderia partir tanto de uma ação da formulação 

estratégica, dos objetivos tratados pelo GPD, como foi visto numa ação direta, verificado no 

caso da empresa estudada, como partindo do gerenciamento das melhorias já num nível tático 

(nível gerencial), no interior de uma unidade gerencial básica – UGB.   

Nota-se que o TPM, fruto de uma ação da formulação estratégica, já há alguns anos 

vinculado a um projeto que vem ganhando cada vez mais terreno e estrutura dentro da 

organização, implementando assim o quinto pilar que trata do controle inicial.  

O TPM, no caso da organização estudada, contribuiu cedendo já no passo 2 com uma 

equipe estratégica à fim de estruturar a TRF, a mesma que no caso constitui os pilares do 

TPM. Neste momento, toda a parte de responsabilidades foi atribuída a cada membro e o 

coordenador de cada um dos pilares correlacionados à implementação da TRF.  

O formato de unidades gerenciais básicas, o qual a organização está estruturada, é 

altamente independente e com total autonomia para tratar como gerenciar suas melhorias, a 

partir de uma análise profunda da árvore de perdas que é o produto do OEE daquela UGB ou 

então demandado pela diretoria através de ações diretas.  

O pilar de melhoria focada foi vital para o processo, visto que foi daqui que saiu toda a 

legislação sobre como implementar a TRF em conjunto com os grupos de melhoria focada 

sem, é claro, contrapor com estruturas, ferramentas e sistemas já implementados. Este pilar é 

responsável por legislar sobre o gerenciamento das melhorias, grupos de melhoria focada e 

que, em paralelo, trabalham os grupos autônomos de manutenção autônoma, e agora os 

grupos de TRF, além do desenvolvimento, cálculo do OEE e análise da árvore de perdas.  O 

pilar de melhoria focada dividiu as responsabilidades entre os outros pilares do TPM.  
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Vale ressaltar que o autor é parte ativa deste pilar e construiu, conjuntamente com os 

integrantes, como focalizar e definir um problema prioritário e como definir a contramedida 

para os problemas em questão. 

O pilar de controle inicial é responsável por realizar uma avaliação do futuro da planta 

produtiva em função de todas as melhorias que são registradas nos grupos de melhoria focada, 

sejam eles de TRF ou não, como também, alterações de processo, projeto de produtos de 

acordo com a TRF e aquisição de novos equipamentos com as melhorias implementadas. 

Ainda é função deste pilar documentar e catalogar as modificações e melhorias, resguardadas 

as questões referentes à segurança do equipamento e processo em questão, e construir 

equipamentos com índices mais adequados de confiabilidade e manutenibilidade. 

Este pilar é uma fonte de informação riquíssima tanto quando está sendo realizado o 

desdobramento estratégico, como sempre que este grupo de TRF gira um ciclo. Sua 

importância também é essencial na etapa 3, já que toda a visão de focalizar o TRF dentro da 

estrutura do TQC partiu de dentro do pilar de melhoria focada que muito contribuiu em 

estrutura.  

Cada UGB tem um representante em cada um destes pilares a fim de que a comunicação 

flua bem e haja uma estruturação adequada em toda gestão. Cada UGB possui, em sua 

estrutura, pessoas relacionadas a segurança, manutenção e qualidade. O gerente é autônomo 

para tomar decisões em conjunto com sua equipe, tornando cada UGB independente uma da 

outra.  

Neste âmbito gerencial, é feita a priorização ao ataque do processo/ equipamento com 

base na árvore de perdas visualizada no OEE, que poderá ter como saídas projetos de PA 

(Plano de Ação), MASP, Six Sigma, dependendo de seu grau de complexidade, ou projetos 

para se aplicar o PDCA rápido, que podem vir a ser o simples GMF ou a utilização do PDCA 

rápido com a implementação do TRF.  

No transcorrer deste fluxo do sistema de gestão da empresa estudada, se observa que 

existe uma aderência total do TQC, apresentando também um forte vínculo com o TPM e sua 

estrutura em forma de pilares, com as exigências para implementar o sistema de troca rápida 

na organização. 

Este é um nível estratégico-tático no qual a organização flui e que tem a finalidade de 

adequar e preparar o ambiente para implementação da Troca Rápida de Ferramentas e 

também alinhar os objetivos e ações que partem da formulação estratégica da organização. 

Constrói uma lógica de análise de futuro da organização e seu processo produtivo visando um 
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planejamento de médio e longo prazo. Neste momento, análises no que dizem respeito à 

compra ou venda de equipamentos e modificações devem estar previstas no planejamento. 

Através da figura 3.3 tem-se uma visão melhor do sistema de gestão TQC e sua 

aderência à metodologia proposta para implementação do TRF.  

Neste fluxograma é possível visualizar como o modelo proposto se integra ao sistema 

de gestão da empresa estudada, percebendo-se assim os vínculos com a Manutenção 

Produtiva Total – TPM e sua simbiose diante do sistema de gestão TQC, conforme modelo 

adotado pela empresa estudada. (Ver Fig. 2.12 – Sistema de Gestão TQC conforme INDG). 
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Figura 3.3 – Modelo Proposto: Integração do Método TRF ao Sistema TQC. 

Fonte: Adaptação da empresa estudada 
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3.2 Descrição do Modelo Proposto 

 

Após pesquisa bibliográfica e compilação de informações, visando o aproveitamento 

das melhores metodologias estudadas, criou-se um ambiente sinérgico capaz de desenvolver 

uma metodologia de implementação global da Troca Rápida de Ferramentas que tivesse fácil 

aderência ao sistema de gestão TQC vigente na empresa. A figura 3.4 representa 

esquematicamente o modelo proposto. 

 

3.3 Conscientização, Convencimento e Apoio da Alta Administração 

 

O apoio e a conscientização da alta administração é quem demonstra aos diversos níveis 

hierárquicos o real tamanho e a importância da implementação da TRF na organização. Cabe 

a alta administração se responsabilizar por controlar e acompanhar as atividades de 

implementação, provendo todos os recursos necessários. Deve atuar como patrocinador 

exclusivo a fim de executar o planejamento global e, principalmente, o de indicar novos 

rumos quando houver alguma necessidade de mudança na direção dos trabalhos.  

Todo este processo de conscientização deve estar focado no aumento da 

competitividade da empresa no mercado de alimentos, através da conquista de vantagens para 

este setor produtivo, tais como: 

• Aumento da flexibilidade de mix na produção pela redução dos tamanhos dos lotes 

econômicos; 

• Aumento da capacidade produtiva pela redução do tempo parado de máquina com 

setups; 

• Melhor utilização dos recursos produtivos associados ao processo em si, como homens 

e materiais; 

• Diminuição dos estoques de almoxarifado, produto acabado e expedição; 

• Diminuição do lead-time produtivo em função da redução do tamanho dos lotes, com 

melhor desempenho de entrega de produtos; 

• Aumento da garantia da qualidade pela padronização das tarefas de setup. 

Outro ponto muito importante a ser esclarecido junto à diretoria da empresa é o baixo 

custo de investimento, pois as maiores reduções nos tempos de setup ocorrem por conta de 

soluções que estão disponíveis dentro da própria produção. Normalmente os custos dos 
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investimentos realizados são superados rapidamente pelos retornos adquiridos no processo de 

implementação do sistema de TRF.  

Por fim, esta abordagem levará subsídios para que a diretoria da empresa esteja 

convencida dos benefícios competitivos que a implementação de um sistema de TRF trará 

para sua organização, e que a mesma dê o apoio e as condições necessárias para a sequência 

do projeto. 

 

3.4 Estabelecimento de uma Equipe Estratégica Permanente 

 

A constituição de uma equipe estratégica é fundamental, visto que esta é quem irá 

desenvolver os assuntos de ordem estratégica - tática e coordenar os trabalhos táticos na 

organização. Sua finalidade é adequar e preparar o ambiente para implementação da TRF e o 

de ocupar-se das políticas gerenciais de médio e longo prazo. Desse modo, define-se a forma 

de agir relativa aos tópicos de implementação da TRF e que devem estar conectados a análise 

de futuro da planta produtiva, como novas aquisições, novos equipamentos e processos em 

que também deverão estar previstos as necessidade de pessoal e treinamentos. 

 

3.5 Análise do Sistema de Gestão TQC, Identificação e Estruturação de 
Âncoras para Implementação da TRF 

 

Nesta etapa, é importante definir na estrutura do sistema de gestão TQC onde alocar 

cada um dos passos estruturadores da implementação da TRF, para que esta aconteça de 

forma global na organização e torne o mais receptiva quanto é o Sistema Toyota de Produção 

– STP (sistema de gestão no qual originou a TRF e trás consigo todas as necessidades 

requeridas por esta metodologia). Aqui é necessário no sistema TQC em questão observar 

suas formas de trabalho, sua fundamentação e modo de funcionamento a fim de potencializar 

seus pontos coincidentes e sinérgicos, conforme visto na aderência ao TQC .  

Potencializar a aderência ao TQC significa avançar na implementação da TRF sem a 

necessidade de criação de comitês específicos e equipes paralelas. Os assuntos relativos à 

TRF serão absorvidos naturalmente pelas equipes existentes, formadas com a implementação 

do TQC, TPM e GMF, por exemplo, bastando apenas um nivelamento de conhecimento e 

definição dos papéis das pessoas que serão envolvidas no processo de implementação da TRF. 
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Por fim as âncoras de sustentação à implementação da TRF, residem na existência do 

TPM e GMF, trabalhando em harmonia com o sistema de gestão TQC.  

 

3.6 Conscientização e Apoio da Equipe da UGB 

 

O esforço despendido visando conscientizar a alta administração, neste momento, 

também deve ser utilizado junto à equipe de produção e a equipe da UGB em sua totalidade, 

buscando conscientização, apoio e colaboração irrestrita.  

O objetivo desta etapa do processo é deixar toda equipe ciente e comprometida com os 

trabalhos que estarão sendo desenvolvidos na organização. 

É comum que os operadores fiquem inseguros, temerosos ou desconfiados quando em 

meio a questionamentos, filmagens ou tomadas de tempos, caso não saibam exatamente o que 

está acontecendo. Tal fato pode prejudicar o bom andamento dos trabalhos. 

Deve-se comunicar os benefícios que serão adquiridos pela empresa, assim como outras 

vantagens que diz respeito diretamente à sua rotina de trabalho, como seguem: 

• Aprendizado de um novo conceito de trabalho; 

• Maior facilidade na execução das operações de setup; 

• Aumento da produtividade que pode reverter-se em incentivos salariais; 

• Melhor ambiente de trabalho; 

• Menor desgaste físico; 

• Melhor qualidade de vida. 

Desta forma, esclarecendo os objetivos, benefícios e vantagens deste trabalho, pretende-

se obter maior colaboração e cooperação possível da equipe de produção. 

 

3.7 Definição do Equipamento/ Processo a Ser Implementada a TRF 

 

Nesta seção serão mostradas como se determinam as prioridades, definição de metas, 

padronização dos dispositivos, ferramentas, máquinas, manutenção e oficina. 
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3.7.1 Determinação das Prioridades a Serem Tratadas 

 

A prioridade ao ataque para alterações rumo à Troca Rápida de Ferramentas são, então, 

as máquinas gargalo. É realizada a análise crítica da árvore de perdas, que é o produto do 

cálculo do OEE de cada UGB. Esta dá um retrato do principal problema onde existem as 

maiores perdas e a possibilidade dos maiores ganhos financeiros. 

Nesse passo, é obrigatório identificar o que foi desdobrado para UGB em questão sobre 

substituição de equipamentos, aumento de capacidade e novos projetos de produto, para que 

assim possa ser evitado sobreposição de esforços e tarefas, como também, potencializar com 

estes inputs o desdobramento das diretrizes e a implementação da TRF. 

É importante que se trabalhe dentro desta política para que os esforços empreendidos 

não sejam mal direcionados. Com isto evita-se a possibilidade de desperdiçar esforços e 

investimentos em máquinas que não irão contribuir eficientemente para o ótimo global do 

sistema de produção. Para a escolha de prioridades existem diversos outros fatores que podem 

se considerados como experiência (know-how) em alterações físicas e importância do 

equipamento e das ferramentas para a empresa: geralmente equipamentos e ferramentas 

importantes são aqueles que processam a maior quantidade de produtos ou os que processam 

os produtos mais caros, de maior valor agregado da empresa (Segundo a TOC, são os 

gargalos).   

 

3.7.2 Definição das metas 

 

Estabelecer Metas, que como o próprio nome afirma, trata-se de um levantamento 

realizado pela equipe de trabalho que visa conhecer os tempos necessários para se efetuar um 

setup, e, a partir desses tempos, define-se a meta a ser atingida.  

A gerência, em conjunto com a equipe estabelecida, e utilizando a base de dados de 

tempos de setup, necessita alinhar a meta às necessidades das ações que foram desdobradas 

anteriormente e acordadas com a alta direção e que se baseiam em um calendário anual. Um 

outro ponto de alinhamento são as regras dos Gmf’s, com duração de três meses, e sua 

metodologia de PDCA rápido que foram abordados no capítulo anterior.  

Diante deste panorama e tendo a gerência que definir uma meta a fim de atingir o 

objetivo maior de uma diretriz, deve-se decidir por rodar o ciclo do GMF quantas vezes forem 

necessárias para uma meta global de redução nos tempos de setup. Todos os indicadores, para 
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se atingir um resultado dentro do sistema de gestão TQC, passam por este desdobramento até 

compor uma meta final da organização.  

 

3.7.3 Disponibilidade da Manutenção e Oficina 

 

O modelo ainda prevê a disponibilidade dos equipamentos e ferramental para realização 

de modificações que não irão comprometer o resultado da empresa, ou ainda, realizá-las fora 

do horário de trabalho, feriados, etc. Em casos onde a resistência à liberação de equipamentos 

for muito forte, pode-se partir para o desenvolvimento em máquinas piloto, a fim de 

convencer e provar que o que se propõe é factível e produz resultados.  

A atual estrutura da empresa conta com a manutenção centrada em cada uma das 

UGB’s, o que em muito facilita mostrar quais e onde estão às prioridades dos mantenedores 

na aplicação de recursos de homem/ hora e financeiros.   
 

3.8 Formação e Treinamento de uma Equipe de Trabalho 

 

Nesta fase, a necessidade de perenizar as ações implementadas com a utilização 

sistemática da TRF justifica o treinamento e formação de uma equipe de trabalho para apoiar 

todo o projeto no ambiente da fábrica. 

 Escolher uma equipe de trabalho é um papel do gestor da UGB. Com uma boa 

dedicação ao programa e consciente do papel que esta equipe passa a representar para o 

resultado da organização, este mostra o impacto e o peso dos envolvidos. A escolha deve ser 

atribuída a uma equipe de trabalho, composta de pessoal capacitado e preparado e com 

autonomia suficiente (onde devem se incluir os operadores) para tomar decisões nas etapas de 

implementação da troca rápida. 

O líder deverá deter os conhecimentos conceituais e práticos do sistema de troca rápida 

e deve ter condições de reduzir a burocracia e agilizar os processos e conheçer bem as 

diretrizes administrativas da empresa para que possa garantir a execução do processo. É 

importante que esta equipe conte com trânsito livre nas demais áreas de apoio, como 

engenharia (projeto), segurança, qualidade e manutenção. Os engenheiros são necessários 

para garantir a segurança e os padrões técnicos das alterações propostas. O líder torna-se 
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necessário para controlar compromissos e atribuir responsabilidades e também ser o porta-voz 

do grupo e documentar os avanços conseguidos.  

O Treinamento da equipe de trabalho deve ser orientado e realizado pelo líder que 

deverá receber treinamento especializado através de instituições e empresas especializadas no 

assunto para repasse aos demais, no intuito de que a equipe aprenda como melhorar os 

processos de troca de ferramentas fazendo uso de técnicas adequadas, e não apenas 

utilizando-se dos fragmentos desta. Esse mesmo líder recebe a incumbência de 

desenvolvimento de multiplicadores internos para que mais grupos possam ser desenvolvidos 

dentro da UGB ou em outros setores da organização. 

A preparação de material didático, apresentação e recursos áudios-visuais, são muito 

importantes no apoio deste treinamento e deverá ser preparado pela equipe que cuida das 

ferramentas a serem aplicadas, métodos e sua legislação, pilar de melhoria específica e pela 

equipe de educação e treinamento, pilar de educação e treinamento (para o caso desta 

organização, ambos pertencentes ao TPM). 

Neste momento muitas empresas optam por adotar uma consultoria externa para auxiliar 

na implementação do sistema de troca rápida de ferramentas, com cursos e treinamentos. Este 

é um ponto muito bem vindo, uma vez que disponibiliza-se de especialistas focados nesta 

implementação e que poderá trazer muita velocidade ao processo de implementação do 

sistema de troca rápida de ferramentas e na obtenção dos resultados.  

A organização deverá realizar uma análise crítica no atual momento em que ela vive 

para definir o quanto é prioritário e impactante na empresa. Pelo TQC, vê-se que se a 

implementação do sistema de troca rápida fosse demandada diretamente de uma formulação 

estratégica através da ação de um projeto de uma implementação deste, talvez a utilização de 

uma consultoria fosse mandatória, tamanho o impacto e velocidade a ser desprendido pela 

organização. (Ver figura 3.2).  

 

3.8.1 Treinamentos / Cursos 

   

É realizada a formação da Equipe de Trabalho que é responsável pela operacionalização 

e difusão dos conhecimentos gerados neste projeto. Uma vez que o responsável pela planta e a 

equipe do processo de fabricação de biscoitos estejam conscientes das mudanças pretendidas, 

pode-se passar para a formação da equipe de trabalho que irá tocar o processo. Esta equipe 
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deve reunir pessoas de reconhecida competência, habilidade e ser respeitada pelos colegas 

provenientes das áreas de maior interação com a UGB em questão. 

Essa equipe multifuncional tem como objetivo operacionalizar e difundir todos os 

conhecimentos e técnicas desenvolvidas na implementação do sistema de TRF, bem como 

ditar o ritmo da seqüência das etapas desta implementação e permitir a multifuncionalidade 

dos operadores. É muito importante a colaboração de especialistas no assunto no treinamento 

dos operadores para a tarefa setup. 

A formação básica da equipe de trabalho para implementação da TRF no processo de 

fabricação de biscoitos deve apresentar um engenheiro de produção, ou outra pessoa com 

função similar, que tenha noções sobre TRF, como líder da equipe; um colaborador do PCP, 

um colaborador da manutenção; um colaborador da área da masseira; um colaborador da área 

de laminação (setor responsável pela estampagem da massa para a confecção dos biscoitos) e, 

pelo menos, um do setor de embalagens ou encarregado de turno, caso houver. Uma das 

primeiras providências do líder é dar a equipe uma idéia geral sobre o sistema de TRF. 

O objetivo principal desta política é estabelecer condições para implementação global 

da Troca Rápida de Ferramentas e para o repasse desta metodologia. Neste ponto, é 

importante que se observe a compatibilidade da metodologia com o nível educacional vigente 

nos níveis estratégico, tático e operacional da empresa. O repasse do conhecimento deve ser 

realizado através de seminários e cursos específicos de formação e treinamento, com o uso de 

uma linguagem adequada a cada nível, mesmo porque cada nível tem interesse específico em 

determinadas características da Troca Rápida de Ferramentas e em certas fases da sistemática. 

A gravação em vídeo tem um grande papel no treinamento e na motivação de pessoas, 

principalmente no caso da Troca Rápida de Ferramentas. É muito importante que a equipe 

esteja preparada em relação aos paradigmas existentes na empresa, pois é comum que 

algumas pessoas em trabalhos desta natureza acreditem que muito pouco poderá ser feito. A 

equipe deve ser persistente e persuasiva, e, à medida que as primeiras reduções de tempo são 

conquistadas, os antigos paradigmas vão se desfazendo. 

 

3.8.2 Questões de segurança 

 

Quando se implementa um novo procedimento, um novo sistema ou alguma 

modificação física no processo, existe uma fase transitória, de testes, que procura verificar a 

segurança do que foi implementado. A preocupação com a segurança do pessoal, de 
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equipamentos, de ferramentas e de materiais dever ser uma constante no projeto de Troca 

Rápida de Ferramentas. É aqui que se incluem as responsabilidades dos engenheiros e 

projetistas e do coordenador das equipes. É importante que se observe a vida útil de novos 

dispositivos e ferramentais desenvolvidos. Com a utilização mais freqüente, pode haver a 

necessidade de substituição periódica destes elementos.  

 

3.8.3 Controle de documentação 

 

A partir da implementação da TRF, o controle e manutenção da documentação do 

projeto em operação exige a necessidade de normatizar os novos processos, visando garantir 

os ganhos adquiridos com o novo tempo de setup.  

Normatizar e documentar – É muito importante que se tenha todo o processo de 

implementação bem documentado. Sugere-se a elaboração sistemática de atas das reuniões 

contendo, além dos assuntos discutidos, as idéias propostas, seus prazos de implementação e 

as responsabilidades atribuídas a cada pessoa. Isto permite avaliar o andamento do processo e 

serve como mecanismo efetivo no sentido do cumprimento de prazos através do 

comprometimento do membro perante os outros da equipe. 

 

3.9 Separação da Preparação Interna e Externa 

   

Este passo consiste em três fases específicas:  

Fase 1– levantamento de dados – com a equipe formada, passa-se para etapa de Conhecer os 

Tempos Atuais de Setup e, conhecidos os números atuais e a meta a ser atingida, inicia-se a 

etapa de Aplicação das Técnicas de TRF. Deve-se fazer um levantamento de todas as 

atividades e seus tempos necessários atualmente para se executar o setup do processo. O 

recurso da filmagem pode ser usado neste momento. Além de passar a conhecer 

detalhadamente as atividades e os tempos do setup atual, a equipe deve posteriormente definir 

a meta em termos de tempo total de setup a ser alcançada com o desenvolvimento dos 

trabalhos. 

Antes de aplicar as técnicas de TRF propriamente ditas, devem-se responder as 

questões: onde estamos?  E onde queremos chegar? 
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Fase 2 – Análise – Esta etapa ocorrerá mediante reuniões periódicas do grupo de trabalho. 

Sob orientação do líder, a reunião inaugural deve avaliar as respostas obtidas nas questões 

colocadas na etapa anterior e realizar alguns estudos a fim de determinar os dados a serem 

relatados ao responsável pela UGB na organização. Este relatório, além de trazer um plano de 

ação inicial a ser seguido pela equipe, traz também importantes informações sobre o 

panorama atual da unidade gerencial básica de Laminados/Moldados da empresa. Sua 

estrutura deve trazer: 

• O conceito de setup para a equipe; 

• O tempo de máquina parada na empresa; 

• Custo da hora máquina parada; 

• A meta para o setup de um sabor / tipo de produto; 

• O plano de ação inicial. 

As informações referentes ao custo da máquina parada vinculada ao tempo de setup 

atual da empresa são extremamente importantes para justificar, sob a ótica da relação custo/ 

benefício, os investimentos necessários no processo de redução de tempo de setup, bem como 

mostrar os ganhos da empresa com a evolução do trabalho. 

 Fase 3 – execução – a equipe de trabalho fará uso da sua experiência profissional e, 

principalmente, da revisão bibliográfica e das técnicas sobre TRF, presentes no capítulo 2 e na 

fase de execução procura garantir que sejam realizadas as preparações internas e externas 

conforme o planejado. 

Num âmbito operacional, esta interação da troca rápida com alterações de processo, 

ficará bem exposta quando se tratar o pilar de MA (manutenção autônoma, controle inicial), 

(Pilar de Controle Inicial – TPM) de cada um dos investimentos que forem planejados. Todas 

as modificações realizadas serão repassadas ao fornecedor ou fabricante a fim de padronizar. 

 

3.10 Transferência das Preparações Internas para Externas 

 

Nesta fase, convertem-se as etapas de preparação interna em externa, reexaminando-se 

se não restou algum procedimento externo que é realizado como interno, e buscando-se 

soluções tecnológicas para converter estas etapas. Faz-se necessária uma análise mais 

profunda das funções que certas peças e dispositivos realizam e dos esforços que sofrem, com 

o objetivo de simplificação ou eliminação de elementos, e é fundamental preparar e prever 

condições operacionais com antecedência.   
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3.11 Simplificação das Etapas de Preparação Interna e Externa (ECRS)  

 

Deve-se fazer o uso também da ECRS (eliminar, conter, substituir e simplificar) – 

Ferramenta da engenharia industrial, na qual trata a abordagem de melhoria de processos 

através da análise de cada elemento do processo. Sua forma de aplicação baseia-se em: 

• Redução no tempo das operações de setup; 

• Eliminação de fontes de sujeira.    

Devem-se disponibilizar soluções que eliminem prioritariamente o problema, ou seja, 

eliminar elementos inúteis. Caso não seja possível, deve-se encontrar uma solução que 

contenha o problema ou mesmo combine com uma situação já existente. A próxima saída 

seria pensar em uma substituição do agente gerador do problema e, por último, caso não haja 

soluções adequadas para as condições anteriores, deve-se simplificar a atividade ou o método.  

Aqui se procuram simplificar ao máximo todos os aspectos das operações de preparação, 

tanto internas quanto externas, visando à redução de tempos em ambos os casos. Neste 

contexto, o principal ponto a ser atacado para a simplificação interna é a eliminação dos 

ajustes, o que exige um estudo mais detalhado de certas etapas do processo de troca de 

ferramentas. 

 

3.12 Garantia da Execução de Tarefas Externas com a Máquina em 
Funcionamento 

 

Uma primeira garantia para as execuções das tarefas externas com as máquinas em 

funcionamento é assegurar o bom andamento e execução das etapas do GMF, conforme visto 

no capítulo 2. Este deve ser auditado a fim de garantir o cumprimento de cada uma destas 

etapas. 

Outro aspecto importante é a garantia da padronização de que as atividades e etapas 

estão sendo realizadas conforme foram separadas e definidas na etapa anterior.  

Nesse caso, é muito importante e adequado utilizar as normas de documentação 

utilizadas para padronização, desde as mais gerais e pontuais que são utilizadas para 

treinamentos focados (Lpp’s – Lições ponto a ponto, POP – Padrões de Operação) para uma 

determinada tarefa na linha de produção, até aqueles que envolvam mudanças de 

equipamentos e alterações nos processos, que são os registros de melhoria gerenciados pela 

engenharia e que ficam sob a tutela do recém criado pilar de controle inicial,  orientados pela 
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equipe que compõe o pilar de melhoria focada devido à grande parte destas melhorias 

partirem de projetos de GMF, onde estão os grupos de setup, projetos de MASP e Gren Belts, 

dependendo de sua complexidade.    

Nessa etapa, a equipe fará a padronização do processo de setup, que ocorre de duas 

formas: padronização de peças, acessórios ou partes do equipamento em relação a tipos de 

materiais ou design, ou padronização das operações que ocorrem no setup. 

É fato que, neste modelo proposto, a parte que diz respeito à padronização de peças, 

acessórios ou partes de toda a linha produtiva não ocorrem necessariamente no final do 

processo. Entende-se que, qualquer alteração em componentes do processo de setup proposta 

pela equipe e que comprovadamente apresente resultados de redução de tempo, pode e deve 

ocorrer em qualquer etapa do processo. Faz-se necessário apenas a realização de registros, a 

fim de que a experiência adquirida seja replicada para os demais equipamentos, ou até se 

transforme em item de especificação técnica na aquisição de novos equipamentos. Faz-se uso 

de um formulário de “registro de melhoria” o qual está vinculado ao pilar de controle inicial e 

é controlado pelo setor de engenharia. Este registro é avaliado pela ótica da segurança (meio 

ambiente e qualidade), segurança alimentar, engenharia de processos e manutenção e, após 

aprovação por todos os responsáveis, recebe o registro e documenta-se no setor de engenharia. 

No que diz respeito à padronização das operações envolvidas no setup, trata-se de 

transformar em procedimento a sequência ideal de operações, levando em conta todos os 

testes e combinações de operações, assim como as experiências adquiridas nas reuniões 

periódicas da equipe.  

A padronização visa preservar as operações padrões definidas pela equipe. Assim, os 

operadores e mantenedores, não devem alterar a rotina do dia-a-dia do processo de fabricação. 

 

 3. 13 Seminário de Reconhecimento 

 

Concluídos os dez passos de implementação da TRF ainda temos um momento para 

checar se a meta de redução de setup foi atingida. Caso afirmativo este grupo de GMF com 

foco em TRF participa de um seminário de reconhecimento. 

Após a aplicação dos trabalhos desenvolvidos pela equipe, faz-se uma avaliação, 

conforme Figura 3.1, que questiona se a redução no tempo de setup atingiu a meta 

estabelecida. Caso a resposta seja negativa, a equipe retorna ao início dos trabalhos a partir do 

passo 4, caso a resposta seja positiva, segue-se para o seminário de reconhecimento. 
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Ao final de cada ciclo o coordenador do programa deve realizar um seminário, onde os 

grupos definidos em cada seletiva apresentaram os seus trabalhos. 

Durante o seminário, os grupos são avaliados por uma banca de avaliadores, designado 

pelo coordenador do programa. Os membros desta banca devem manter o critério da 

independência e terem conhecimento da metodologia do programa. 

Cada grupo deve ser avaliado nos seguintes requisitos: 

• Atendimento ao método; 

• Conteúdo do trabalho; 

• Complexidade do projeto; 

• Resultados alcançados; 

• Iniciativa e criatividade; 

• Clareza na apresentação. 

Serão premiados os três primeiros grupos que obtiverem as maiores notas na avaliação 

da banca examinadora. O grupo que obtiver a maior pontuação será declarado “Vencedor do 

Seminário”. 

Serão premiados todos os integrantes e o facilitador de cada grupo. 

 

3.14 Verificação Periódica dos Resultados 

 

A partir de então, o tempo de setup é um item de controle que passa a ser controlado 

periodicamente pela UGB para garantir o padrão acordado com a direção da empresa.  

Após atingir o resultado proposto nesta etapa é mais difícil sustentar a existência da 

equipe, pois a partir deste ponto as conquistas em termos de redução de tempo são cada vez 

menores, e a participação de cada membro da equipe em sua área específica dentro da 

empresa traz maiores retornos. 

Pensando nesta realidade, o presente modelo propõe uma espécie de checklist a ser 

realizado pela equipe, numa freqüência bem menor do que a das reuniões periódicas 

inicialmente propostas. 

Os principais objetivos da etapa de Verificação Periódica dos Resultados são: 

• Fazer tomadas de tempo a fim de constatar se os resultados conquistados estão sendo 

praticados normalmente no processo de setup; 
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• Produzir idéias que possibilitem uma redução de tempo significativa e o 

estabelecimento de uma nova meta; 

• Checar o tempo de execução do setup a fim de constatar se o mesmo mantém-se regular 

e abaixo da meta estabelecida; além disto, esta etapa prevê o surgimento de novas 

informações que possibilitem o estabelecimento de uma nova meta e a retomada dos trabalhos 

novamente a partir do passo 4.  Pode-se novamente propor uma meta com base nos objetivos, 

ações e políticas da organização que devem constar de um trabalho de melhoria focada de 

TRF ou projeto específico que trate do tema. 

 

3.15 Considerações Finais 

 
Como descrito neste capítulo, o processo de implementação de um sistema de TRF na 

unidade gerencial básica numa indústria de alimentos passa por várias etapas envolvendo 

profissionais de vários níveis hierárquicos que atuam em diversas áreas da empresa. 

O conceito de TRF embora seja simples é também abrangente quando se fala em 

indústria de biscoitos. Áreas como PCP, manutenção, engenharia, desenvolvimento de 

produtos, por exemplo, têm uma grande interação com este processo e são elementos 

fundamentais na compreensão do mesmo. Por tal motivo, estas áreas, assim como os 

operadores/ mantenedores, são indispensáveis na formação da equipe que gerenciará este 

trabalho, pois sem esse envolvimento a implementação de um sistema de TRF não responderá 

a tempo às necessidades impostas pela alta concorrência. 

O presente modelo visa, sobretudo, racionalizar as atividades de setup no processo de 

forma objetiva e com baixo custo. Assim, as informações contidas neste capítulo, servirão 

para facilitar a aplicação prática deste modelo na unidade gerencial básica da indústria de 

biscoitos, explorado no quarto capítulo.  

Vimos anteriormente, no capítulo 2, fig. 2.1 que o STP não é desagregado do TQC e 

sim necessita deste enquanto base conforme proposto Ghinato (1994). Desta forma vimos 

uma inter relação entre TQC e o STP. Nesta mesma fig. 2.1 observamos que “redução de 

tempo de preparação” é o TRF dito de maneira diferente. Diante destas similaridades 

observadas passamos a entender e a visualizar a aderência do modelo proposto TRF ao 

sistema de gestão TQC desta organização. 

O mais importante é o aprendizado da organização em entender aspectos sistêmicos e 

estruturadores de seu sistema de gestão como no passo 3 proposto, onde é feita uma análise 
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crítica do sistema gerencial adotado e identifica-se as âncoras corretas e apropriadas a serem 

adotadas bem como a escolha da equipe estratégica a fim de fazê-la movimentar e trabalhar 

neste modelo de gestão TQC. 

Através desta análise de aderência do TRF ao TQC, existe a garantia de uma gestão 

perene, que não depende apenas das pessoas que compõe a organização, uma vez que fazem 

parte da estrutura do sistema de gestão e nele integram-se. Se a TRF e o TQC assim estiverem 

relacionados, garantirá vida longa ao método troca rápida de ferramentas em consonância a 

um sistema de gestão. Ou seja, a TRF não será apenas uma onda decorrente de “moda” na 

organização e dependente aos seus proponentes e simpatizantes. Uma vez aderido ao sistema 

de gestão TQC, a TRF será vista estruturada ao TQC de forma a conseguir vantagem 

competitiva nos programas de melhoria. 
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4. APLICAÇÃO PRÁTICA DO MODELO 

 

Esta seção descreve a aplicação do modelo proposto no terceiro capítulo, apresentando 

os passos utilizados no processo de implementação da Troca Rápida de Ferramentas numa 

indústria de biscoitos. 

 

4.1 Introdução 

 

Considerando o cenário apresentado anteriormente no segundo capítulo, a empresa está 

focando os seus esforços principalmente para aumentar seu mix de produtos, ofertando maior 

variedade de produtos que possuam maior valor agregado. 

Anteriormente, como os lotes de biscoitos eram produzidos em grandes volumes e 

distribuídos em alguns itens, o tempo de setup era pouco percebido. Contudo, projetando-se 

neste novo cenário, têm-se em vista as seguintes características da UGB laminados/moldados: 

• Presença de produto com lucro cessante, ou seja, tudo que é produzido é vendido; 

•  Elevado mix de produtos (26 sku’s na linha de Laminados / Moldados); 

•  Alto índice de indisponibilidade no OEE (setup representa 54% das paradas não 

programadas, totalizando 22 horas/ mês); 

•  Elevado tempo na execução das operações de setup (em média 3 horas); 

Desta forma, a fim de aumentar a competitividade da empresa em questão, iniciou-se no 

ano de 2008 a implementação do sistema de TRF ou simplesmente setup como uma 

ferramenta e uma forma de completar os grupos de melhoria focada que desde 2005 vêm 

trabalhando de forma a garantir este diferencial competitivo na busca pela melhoria contínua. 

 

4.2 O Sistema de Produção numa Fábrica de Biscoitos 

 

O sistema típico de produção de uma fábrica de biscoitos de uma indústria alimentícia 

possui basicamente cinco setores produtivos, como seguem: masseira, laminação/ moldagem, 

forno, resfriamento, embalagem, os mesmos serão descritos neste quarto capítulo. A Figura 

3.2 mostra a seqüência de processos para a produção de biscoitos numa indústria alimentícia. 
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O processo tem início na masseira que recebe toda a matéria-prima para consequentente 

batimento e confecção da massa preparada em forma de batch. A massa preparada é, então, 

tombada e passada para o setor de laminação/moldagem. Posteriormente, os biscoitos já 

laminados ou moldados no setor de laminação/moldagem seguem para o forno, onde são 

assados e, em seguida, passam por uma área de resfriamento. Por fim, após passar pelo 

resfriamento, são encaminhados para a embalagem, onde serão embalados nas formas de 

pacotes de 60 g, 130 g ou 390 g. Os pacotes de biscoito são encaixotados e seguem para 

expedição até serem transportados e entregues aos clientes.  

O fluxo produtivo de uma fábrica de biscoitos mais comum é representado no 

fluxograma pela linha contínua. Esta dissertação se concentrará no processo de fabricação de 

biscoitos em uma unidade gerencial básica que como planta piloto trabalha o exemplo da 

linha de laminados/ moldados.  

O setor da masseira é composto por uma ou mais máquinas batedeiras, onde a massa é 

obtida no processo de bater/mistura.  

A laminadora/ moldadora é onde alguma das principais características de um biscoito é 

definida, tais como formato, molde, tamanho, peso.  

Os componentes básicos da linha UGB laminados/ moldados serão descritos e ilustrados 

nas Figuras 4.1 e 4.2 deste capítulo.  

Em síntese, o biscoito laminado/ moldado sai do laminador/ moldadora e passa por todo 

forno e resfriamento, através de esteiras e lonas transportadoras, até chegar à embalagem, 

onde os biscoitos serão embalados conforme cada corte específico correspondente (60 g, 130 

g, 390 g). Na saída da embalagem os pacotes serão encaixotados e paletizados.  

Todas as operações envolvidas no setup de uma linha de biscoitos laminados/ moldados 

serão detalhadas no próximo capítulo onde uma aplicação prática da metodologia será 

descrita. 

 

4.3 O Processo Produtivo 

 

O processo produtivo desta empresa é constituído basicamente de cinco setores 

produtivos: masseira, moldadora/ laminação, forneamento, resfriamento e embalagem, que 

obedece a sequência de processamento ilustrada na Figura 3.2 do capítulo anterior. Cada setor 

produtivo é descrito a seguir. 
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Figura 4.1 – Fluxo de Processos da UGB Laminados/ Moldados 
Fonte: Empresa estudada. 

 

4.3.1 Masseira 

 
Em linhas gerais, o setor da masseira é o setor responsável por converter toda a matéria-

prima, micro-ingredientes e ingredientes (líquidos – gordura, água e xarope) em massa a ser 

laminada/ moldada. Nesta etapa, são homogeneizados os macro e micro ingredientes para 

formação da massa. A homogeneização é feita dentro da masseira em duas etapas (creme e 

massa) e, posteriormente, a massa preparada é tombada. Esta conversão é realizada através de 

um equipamento chamado masseira, uma máquina constituída basicamente por uma batedeira 

com hélice, uma plataforma e um coxo, onde a massa será vertida, conforme se pode ver na 

Figura 4.6. Os ingredientes entram na masseira através de uma moega de descarga para 

líquidos e outra para sólidos, além de entrada de materiais pela porta basculante-retrátil junto 

à plataforma. Aqui são realizados os registros de lotes através de misturas dos ingredientes e 

micro-ingredientes, somados às condições de tempo de processamento e conferência de 

características da massa como temperatura, consistência, umidade, propriedades físicas e 

químicas, pH, coloração, sabor, etc. 

 

LAMINADORA / 
MOLDADORA 

MASSEIRA 

EMBALAGEM 

 RESFRIAMENTO 
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Figura 4.2 - Ilustração de uma masseira tipo planetária  
Fonte: Fornecedor de máquinas e equipamentos da empresa estudada. 

 
 

4.3.2 Moldadora/ Laminação 

 

O setor de laminação/ moldadora é o setor onde a massa obtida no processo anterior à 

massa recebida do detector de metais e passada pela tremonha, é laminada/ moldada por 

laminadores e rolos moldadores onde é conformada (moldada/ laminada), ou seja, onde 

algumas das principais características do biscoito produzido são definidas, tais como formato, 

tamanho, largura, peso e espessura, definidas pela tabela de parâmetros. Nesta etapa, o 

operador ajusta a moldadora/ laminadores e realiza os controles de acordo com seus padrões 

de processos. 

Existem atualmente dois sistemas de moldagem para biscoitos: 

1. Moldagem: processo de moldagem rotativa direta com um único rolo moldador 

metálico, com molde em baixo relevo, com o auxílio de outros dois rolos ranhurado e 

emborrachado; 

2. Laminação: conjunto com vários cilindros de laminação, separados em três blocos 

que possui um processo de impressão rotativo direto que utiliza dois rolos, um para a 

impressão do formato e outro para o corte do biscoito e retirada das aparas, também com o 

auxílio de outros dois rolos ranhurado e emborrachado. 

Já que neste trabalho tem-se como proposta a aplicação de um modelo de TRF no setor 

de biscoitos numa empresa de alimentos, o sistema de resfriamento será desconsiderado, uma 

vez que este processo não existe gargalo. Logo, para melhor compreensão do sistema de 

laminação, apresenta-se na Figura 4.3 a ilustração de uma laminação/ moldadora de biscoitos 

moldados / laminados com seus cinco componentes básicos numerados: 
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1. Rolo compactador: sua função é compactar a massa para que esta obtenha uma 

consistência a fim de ser laminada; 

2. Tremonha: responsável por reduzir em tamanhos bem menores a massa compactada a 

ser moldada; 

3. Laminadores: o exemplo citado possui três segmentos de laminação, sendo um grupo 

de pré-laminadores; o primeiro conjunto de laminadores com cilindros que são responsáveis 

pela diminuição da espessura da massa; e um segundo conjunto de laminadores acabadores, 

responsáveis pela obtenção da textura e peso final do produto a ser assado; 

4. Rolos gravadores/ estampadores e rolos de corte: são os responsáveis pelo formato, 

tamanho e destaque das sobras de massa que serão reaproveitadas no processo. 

5. Moldadora: é um equipamento composto com um conjunto de rolos (rolo frisado, rolo 

emborrachado e o rolo moldador) que tem o mesmo papel dos rolos gravadores/ estampadores 

só que num processo diferente, no qual a massa vem direto da tremonha a fim de ser moldada 

para adquirir o formato, tamanho e peso do produto a ser assado. 

6. Dosador de sal: responsável pela adição de uma porção de sal na superfície de cada 

biscoito, a fim de adquirir sua característica final de acordo com a sua especificação. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.3 - Ilustração de uma laminação/ moldadora. Fonte: Empresa Estudada 
 

 

O processo de fabricação de biscoitos se dá então da seguinte forma:  

Os ingredientes são processados na masseira, a seguir a massa é tombada em um coxo, 

que vai por meio de lonas transportadoras até o rolo compactador que encaminha a massa, 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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também através de lonas, até os laminadores. Em seguida, a massa passa pelos rolos 

estampadores e cortadores seguindo por esteiras e passando pelo forno, a fim de se obter o 

assamento da massa. Por fim, o biscoito conformado e assado é embalado, encaixotado e 

paletizado concluindo-se o processo. 

A Figura 4.4 mostra no detalhe um rolo moldador. Cada um deles é responsável pela 

moldagem de um tipo de biscoito diferente de acordo com massas determinadas.  

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.4 - Detalhe do rolo moldador 

 

4.3.3 Forneamento 

 
Nesta etapa do processo a massa moldada do biscoito é transportada por meio de uma 

esteira metálica, através de uma câmara de aquecimento, onde sofre o processo de cozimento 

e adquire assim seu formato, cor, peso, percentual de umidade e textura final, conforme 

especificação padrão. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Figura 4.5 – Detalhe do Forno – Etapa Forneamento.  
Fonte: Empresa estudada. 
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4.3.4 Resfriamento 

 

Nesta etapa do processo, o biscoito é transportado em lonas de poliuretano sanitárias 

durante tempo suficiente para resfriar até a temperatura ambiente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.6 – Lona de Resfriamento. Fonte: Empresa estudada. 
 
 

4.3.5 Embalagem 

 
Nesta fase, o biscoito recebe a embalagem primária que consiste em filme apropriado 

(exclusivo para embalagens de 400), com três slugs. O biscoito recebe também a embalagem 

com filme impresso exclusiva para embalagens de 290g ou 100g. Aqui também o biscoito é 

acondicionado em caixas de papelão, de acordo com o peso do produto, sendo esta a etapa de 

encaixotamento. A caixa é armada manualmente. O abastecimento da máquina é realizado de 

forma manual pelos operadores. Em seguida, a caixa com o produto é selada pela máquina 

3M. Ainda nesta etapa, a caixa é identificada e codificada com a data de fabricação, produto, 

turno, hora e a linha com impressão. Posteriormente, as caixas são paletizadas em paletes de 

madeira e o empilhamento é realizado de acordo com cada tipo de produto. 
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Figura 4.7 – Máquina de Embalagem. 

 Fonte: Fornecedor de máquinas e equipamentos da Empresa estudada. 

 

4.4 Aplicação do Modelo e Sistemática de Trabalho 

 

A sistemática de implementação e as técnicas de operacionalização da TRF propostas 

anteriormente foram analisadas e utilizadas numa indústria de alimentos que utiliza o TQC 

enquanto sistema de gestão. Foi avaliada sua aderência e verificada o quão adequado foi sua 

prática como também as falhas e limitações. Mostrou-se ainda uma aderência da TRF ao 

sistema de Gestão TQC. 

Conforme citado anteriormente, a aplicação prática da metodologia proposta no capítulo 

anterior ocorreu especificamente na UGB laminados/ moldados, em função da mesma 

apresentar gargalos na empresa, conforme fluxograma apresentado na Figura 3.4 do capítulo 

anterior. Na seqüência abaixo, cada um dos passos será tratado do item 4.4.1 ao 4.4.10, 

conforme aplicação. 

Procurou-se repassar e estruturar de forma que a sistemática de implementação deste 

trabalho pudesse ser continuado e propagado na organização, nas outras UGB’s, setores e 

plantas industriais e também fosse otimizado dentro do conceito de melhoria contínua. 

 

4.4.1 Conscientização Convencimento e Apoio da Alta Administração (Passo1) 

 

De acordo com o primeiro passo da metodologia proposta, não foi necessário 

conscientizar a diretoria da empresa sobre a importância da implementação de um sistema de 

TRF na UGB laminados/ moldados. O representante da alta administração desta empresa é 
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um conhecedor e entusiasta do TPS e sabe de seu impacto positivo e seus benefícios no 

negócio. Mas este é um ponto de extrema importância para o sucesso da implementação da 

TRF na organização, é um movimento necessariamente “Top Down” o qual responde pelo 

comprometimento dos demais membros da organização. 

Neste momento, a implementação da TRF já era uma das ações parte das diretrizes 

organizacionais uma vez que estava aliada às formulações estratégicas que foram 

desdobradas. Era parte integrante para se atingir o resultado da organização. 

Por fim, a expectativa formada em torno das possibilidades de melhoria e do aumento 

de competitividade, o projeto recebeu apoio total da gerência para dar seqüência à 

implementação do sistema. 

 

4.4.2 Estabelecimento de uma Equipe Estratégica e Permanente (Passo 2) 

 

Nesta etapa o grande interesse era de se criar uma equipe que pudesse estar sempre 

desenvolvendo o tema e definisse planos futuros sobre o assunto.  Esta equipe teria os 

momentos certos para atuar de forma mais estratégica e tática, todos os passos a serem dados 

na implementação desta ferramenta. 

De acordo com o sistema atual de gestão da empresa, têm-se condições de direcionar 

ações das formulações estratégicas, participar ativamente dos desdobramentos estratégicos a 

fim de atuar em uma meta específica de uma UGB e também legislar sobre este tema na 

organização num nível macro. 

Uma grande descoberta era de que esta equipe já estaria formada. Este tema foi 

repassado a cada qual dos pilares do TPM para serem debatidos e discutidos.  

Desta forma teremos um avanço contínuo desta metodologia à medida que a empresa 

avança em seus processos de melhoria contínua internos.  

 

4.4.3 Análise do Sistema de Gestão TQC, Identificação e Estruturação de Âncoras 

para Implementação da TRF (Passo 3) 

 

Neste momento foi desenvolvido um trabalho em conjunto da equipe estratégica 

permanente, com destaque para os membros do pilar de melhoria focada, os quais se 
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detiveram em criar formas e artifícios dentro desta organização para que recebessem a 

metodologia da melhor forma possível, sem que esta interferisse no atual modelo de gestão 

TQC e mais, permitissem a aplicação da metodologia sem perdas de conceitos, objetivos e 

resultados.  

De quem seria a responsabilidade de implementação? Como seria esta implementação? 

Quando esta ocorreria? 

Para tal, os membros deste pilar adaptaram a utilização da metodologia para que esta 

fosse utilizada com uma “roupagem” do GMF (Grupos de Melhoria Focada) e este pilar, que 

já legislava sobre melhorias na organização, passou a responder também pela utilização desta 

metodologia. 

 

4.4.4 Conscientização e Apoio da Equipe da Unidade (Passo 4)  

 

A UGB Laminados não estava atendendo seu PVP com relação a um determinado 

produto, ou seja, estava faltando produto no mercado e com isso abrindo as portas para o 

concorrente num determinado segmento. A pressão para atingir as metas acordadas com a 

direção da empresa era desafiadora, uma vez que, pelas práticas atuais, estas continuavam 

sem serem atendidas. 

A necessidade da implementação de um sistema de TRF nesta unidade gerencial era 

uma questão irreversível, tendo em vista os aspectos: 

• Diminução dos estoques em geral;  

• Elevado mix de produtos (26 sku’s na linha de laminados / moldados); 

• Alto índice de indisponibilidade no OEE (setup representa 54% das paradas não 

programadas, totalizando 22 horas/mês); 

• Elevado tempo na execução das operações de setup (em média 3 horas); 

• Diminuição do tempo de setup, e por conseqüência o lead-time; 

• Aumento da capacidade produtiva do setor; 

• Melhor tempo de entrega; 

• Aumento a flexibilidade; 

• Melhoria da qualidade através da padronização de tarefas. 

Todo esse panorama favoreceu, embora na prática não tenha sido preciso citar tantos motivos, 

para convencer o gestor da área, uma vez que o próprio era um entusiasta do assunto.  
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A segunda etapa da metodologia proposta ocorreu na forma de reuniões de turno, 

estendendo a etapa anterior para o chão de fábrica onde ocorreria de fato o desenvolvimento 

maior daquela implementação. 

Reuniões envolvendo os três turnos do UGB laminados da empresa foram realizadas a 

fim de levar ao conhecimento de todos os motivos pelos quais a empresa necessitava 

implementar o sistema de TRF, bem como um resumo geral de como ocorreriam as etapas 

seguintes deste trabalho, deixando bem claro que o sistema não visava avaliar um turno ou um 

operador em específico, mas sim, fazer ajustes no processo de setup a fim de diminuir seu 

tempo. 

Por fim, além de prepará-los de maneira geral, foi comentado sobre alguns benefícios 

próprios que seriam conquistados com o andamento da implementação do sistema como: 

• Aprendizado de um novo conceito de trabalho; 

• Maior facilidade na execução das operações de setup; 

• Aumento da produtividade que poderia reverter-se em incentivos salariais; 

• Melhor ambiente de trabalho; 

• Menor desgaste físico; 

• Melhor qualidade de vida. 

Apesar da explanação da proposta daquela reunião ter ocorrido da forma mais clara 

possível, ainda assim se percebeu alguns sinais de resistência por parte de alguns operadores, 

ou mesmo comentários céticos em relação à possibilidade de se “baixar ainda mais” o tempo 

de setup atual, contudo optou-se em deixar com que os resultados convencessem os menos 

entusiasmados com a proposta. 

 

4.4.5 Definição do Equipamento/ Processo a ser Implementado a TRF (Passo 5) 

 

Neste passo o que está em jogo é a priorização dos ganhos para a organização e suas 

prioridades. 

Novamente esta pode ocorrer numa instância estratégica dentro da organização e de 

acordo com o sistema de gestão TQC desta a partir de ações estratégicas e do desdobramento 

das diretrizes. 

Neste caso, a nível de unidade gerencial básica, pôde-se identificar através da árvore de 

perdas do OEE onde se obteria os maiores ganhos mensuráveis. Uma vez que os objetivos 
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destes estavam alinhados ao desdobramento das diretrizes da organização e este foi aplicado 

no setup onde o maior ganho de redução de tempo de setup era mais expressivo. 

 

4.4.5.1 Conhecimento dos Tempos Atuais de Setup e Estabelecimento de Meta 

 

Assim como nas etapas anteriores, Conhecer os Tempos Atuais e Estabelecer Metas 

também foi uma etapa relativamente fácil de ser executada. A equipe, através do líder e de um 

impressor, que fez o papel de cronometrista, fez uma avaliação do histórico de algumas trocas 

de pedidos, bem como avaliações in loco inclusive com filmagens de vídeo, que proporcionou 

a equipe: 

• Conhecer os tempos atuais de setup; 

• Obter uma referência para estabelecer uma meta inicial de tempo; 

• Familiarização com as operações envolvidas na troca de setup’s.  

Com isso, apresenta-se na Figura 4.8 os dados obtidos na UGB Laminados/moldados e 

a meta que foi estabelecida pela equipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 4.8 - Tempos de Setup e Meta Inicial. 
 

De maneira geral, percebeu-se nestas trocas de pedidos uma série de problemas que 

comprometiam o desempenho do setup como um todo, tais como: 

 

• Falta de organização no setor; 

• Falta de ferramentas no local; 
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• Falta de acessórios limpos para reposição; 

• Falta de informação; 

• Falta de sincronismo entre operadores, auxiliar e mecânicos; 

• Atropelos, etc. 

Contudo, ao contrário do que poderia se pensar, a equipe ficou muito otimista, 

percebendo inúmeras oportunidades de melhorias que poderiam ser alcançadas através do 

ajuste de pequenos detalhes e com um bom trabalho de 5’S e ECRS onde serão tratados mais 

à frente em uma outra etapa do processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.9 – Meta a ser alcançada pela redução de Setup de um biscoito A para B 
 
 

No que diz respeito à definição da meta, foi um consenso da equipe estabelecer o tempo 

de 80 minutos, em quatro ciclos, tendo em vista que este não se tratava de um número final, e 

sim de degraus com plenas possibilidades de serem alcançados e posteriormente revisados 

num processo de melhoria contínua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.10 – Tempo de setup inicial para o caso específico em questão 
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Todo o corpo de manutenção da UGB Laminados/ Moldados recebeu capacitação 

prévia sobre a metodologia da TRF e foi dado um direcionamento de que o projeto seria 

prioridade de toda UGB, ou seja, a manutenção da UGB passou a dar prioridades às 

atividades corretivas ou preventivas e intervenções ligadas ao projeto. Quando da 

programação das atividades de manutenção preventiva, pequenas modificações, ações, 

aquisições de equipamentos, partes ou peças de reposição, tudo o que estava vinculado ao 

projeto passou a ter prioridade. 

 Criou-se um estado de alerta total entre manutenção e operação direcionados para o 

projeto TRF. Esta interação foi fundamental na resolução de problemas em tempos recordes, 

buscando um objetivo compartilhado de alcançar uma meta clara na redução dos tempos de 

setup. 

 

4.4.6 Formação e Treinamento de uma Equipe de Trabalho (Passo 6) 

 

A etapa de Formação da Equipe de Trabalho ocorreu rapidamente, pois de certa forma 

já se tinha em mente as pessoas que fariam parte desta equipe multifuncional que foi formada 

por elementos do próprio setor e de setores correlatos. Evidentemente, foram esclarecidas as 

razões da implementação deste sistema, como também o motivo da escolha dos componentes 

da equipe que desenvolveria o trabalho. A equipe foi constituída da seguinte forma: 

• Um responsável da produção (líder); 

• Dois forneiros; 

• Um colaborador da masseira; 

• Um colaborador técnico de manutenção; 

• Um colaborador do laminador; 

• Um colaborador da área de embalagem. 

 

4.4.7 Separação da Preparação Interno de Externo (Passo 7) 

 

Através de sucessivos acompanhamentos de setup in loco, foram separadas as operações 

internas das externas. 

Foram realizadas melhorias consideráveis no transporte de acessórios, como o 

“carrinho” de transporte de rolos e ferramentas, desenvolvido para esta finalidade específica 
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substituindo o método até então usado, que consistia no transporte manual e individual de 

cada peça até cada ponto da fábrica de biscoitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 - Balanço de Atividades Internas e Externas do Setup 

 

Colaboradores por turno da UGB laminados/ moldados formaram equipes de setup com 

o principal objetivo de auxiliar na execução das operações externas e posicionar-se próximo à 

masseira, forno, moldadora e layout de embalagem, com todo o aparato necessário para o 

próximo pedido, máquinas de embalar, dosador de sal, máquina de spray óleo, utensílio de 

limpeza, ferramentas, rolos moldadores, gravadores e de corte; antes mesmo que o setup se 

iniciasse, disponibilizando assim, antecipadamente, os dispositivos e materiais necessários 

para operação de setup no local de utilização.  

Para tanto faziam uso de um check-list apresentado a seguir: 

Adaptação de um check-list usado no mercado, à realidade da empresa e apresentado na 

Figura 4.15 na seqüência deste trabalho. De posse deste check-list, o pessoal da equipe de 

setup fazia a avaliação dos acessórios que estavam em máquina e poderiam ser usados no 

próximo setup das peças e outros materiais que tinham de ser trazidos até a linha de produção, 

o número de peças faltantes, etc. Este check-list foi o instrumento básico de trabalho para os 

membros da equipe da UGB laminados/moldados, e praticamente eliminou a ausência de 

peças, acessórios e outros materiais no inicio da execução do setup. 
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4.4.8 Transferência das Preparações Internas para Externas  (Passo 8) 

 

Após a separação das operações internas e externas realizadas no estagio anterior, as 

operações externas, como não poderia deixar de ser, passaram a ser executadas rigorosamente 

antes de o setup ser iniciado.  

Neste estágio, um grande número de peças, acessórios e ferramentas foram adquiridos 

pela empresa a fim de servirem como peças reservas nas trocas de pedidos. Esta ação resultou 

num grande número de conversões de operações internas em externas, pois antes desta, peças 

como: rolos, utensílios, máquinas (embalar) e equipamentos (spray óleo, dosador de sal) e 

outros acessórios eram sacados da linha produtiva após o término de um pedido e 

encaminhados para a limpeza de peças, para após a limpeza, retornar à linha de produção no 

próximo setup. Era muito comum a planta aguardar parada o retorno de algumas destas peças. 
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Figura 4.12 - Balanceamento das atividades (Antes – Depois) 

 
 

Atualmente, antes mesmo de iniciar a próxima troca de pedido, todas estas peças já 

estão posicionadas ao “pé-de-máquina” pela equipe de setup, devidamente limpas e montadas. 

Outras conversões de impacto menor que a utilização de peças reservas foram 

realizadas, e não serão apresentados aqui por se tratarem de informações sigilosas. Porém, 

vale lembrar que com observação, paciência e principalmente criatividade, é possível gerar 

boas alternativas de conversão de operações. 
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4.4.9 Garantia da Execução de Tarefas Externas com a Máquina em Funcionamento 
(Passo 9) 

 

Com certa facilidade, esta etapa foi realizada pela equipe basicamente de duas formas, 

uma trabalhou a padronização de peças, acessórios e partes do equipamento, a outra trabalhou 

a padronização das operações envolvidas no setup. 

A padronização de peças, acessórios ou partes de equipamentos da linha da UGB 

laminados/moldados, ocorreu principalmente durante o estágio da racionalização de 

operações. Na medida em que as peças eram modificadas e atingiam seu objetivo em máquina 

de diminuir o tempo de uma operação, ou mesmo eliminá-la, as mesmas eram padronizadas. 

Já a padronização das operações aconteceu de forma completa somente nesta etapa, e 

tratou de transformar em procedimento a seqüência ideal de operações a serem executadas 

pelos operadores, mecânicos e seus auxiliares. Embora a equipe de trabalho tenha elaborado 

boa parte do procedimento, a aprovação final do mesmo foi feita pelos próprios usuários, ou 

seja, pela equipe da linha da UGB laminados/moldados que, por fim, tinha fixado em cada 

uma de suas etapas do processo, o procedimento padrão para setup. Novamente, por se tratar 

de informação sigilosa, o procedimento padrão para setup, não poderá ser apresentado neste 

trabalho. 

Um segundo ponto e que é muito importante é a criação do indicador de tempo de setup 

e este passe a ser monitorado até o atendimento da meta e que depois este se torne um dos 

indicadores da UGB a serem monitorados na rotina do dia a dia a fim de manterem o 

resultado, na prática o PDC para manter (SDCA). 

 

 

4.4.10 Simplificação das Etapas de Preparação Interna e Externa (ECRS) (Passo 

10) 

• ECRS – Ferramenta da engenharia industrial, na qual trata a abordagem de melhoria de 

processos através da análise de cada elemento do processo e que possui como objetivo a 

redução no tempo das operações de setup e a eliminação de fontes de sujeira.  

Basicamente, as ações de racionalização de operações se basearam na eliminação de 

alguns parafusos, diminuição do seu comprimento ou na substituição dos mesmos por 

manoplas. Outra face deste processo de racionalização atuou sobre a rotina de troca no setup, 
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envolvendo a coordenação de operações paralelas. Contudo, por se tratarem de informações 

sigilosas, estas ações não serão apresentadas neste trabalho. 

 

 
Figura 4.13 - Check-list da UGB laminados / moldados para setup. 

 

Entretanto, a maior contribuição obtida pela empresa ao se trabalhar o estágio de 

racionalização de operações foram as ações de uso de engates rápidos, aplicação considerável 

de manoplas de meia-volta em substituição aos parafusos e eliminação da necessidade do uso 

de ferramentas. 

Vale advertir que, para próximas aquisições, seja de modernos equipamentos ou novas 

plantas de fabricação, deve-se ter voltados os projetos para o conceito de trocas rápidas, 

assim, toda a empresa deve desenvolver uma filosofia de trabalho baseado no conceito da 

TRF, sob pena da mesma não se beneficiar de futuros projetos onde não for replicado e 

incorporado estes aprendizados. 

Apesar de terem sido realizadas tomadas de tempo de setup durante a etapa de 

Aplicação das Técnicas de TRF, foi no final de meses, que se realizou uma tomada de tempo 

com os mesmos critérios da etapa de Conhecer os Tempos Atuais de Setup e Estabelecer 

Meta, a fim de conhecer o tempo médio de setup que havia sido conquistado. 

Para satisfação e realização profissional de todos os envolvidos neste trabalho, o 

trabalho foi dividido em quatro ciclos de três meses (totalizando um ano), no qual o projeto 

consistiu em atacar todos os setores do processo (masseira, laminação, forno e embalagem) e 

o tempo de setup atingiu a meta pré-estabelecida, atingindo um tempo de 75 min, total de 

58% de redução, 2% acima da meta estipulada, possibilitando que a equipe seguisse para a 

etapa seguinte. 
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4.4.11 Seminário de Reconhecimento (Passo 11) 

 

Este é um dos momentos para se coroar o reconhecimento de todo um trabalho focado 

para os resultados alcançados para a redução do setup. A moral da equipe e o reforço positivo 

são praticados de forma a garantir a coesão e harmonia da equipe.  

Ao final de cada ciclo onde a equipe atingia os resultados propostos, a equipe de 

redução de tempos de setup participou dos quatro seminário, onde os Grupos definidos em 

cada seletiva apresentaram os seus trabalhos e foram avaliados nos quesitos de atendimento 

ao método, conteúdo do trabalho, complexidade do projeto, resultados alcançados, iniciativa e 

criatividade e clareza na apresentação, faturando consecutivamente os quatro seminários.  

Vale ressaltar que este mesmo grupo de redução de tempos de setup ganhou por 

reconhecimento uma viagem a São Paulo a fim de participar de um evento nacional de 

melhorias de processos em empresas, o Loss Case. Também este mesmo grupo recebeu a 

quarta colocação neste evento nacional, o que mostra a força desta metodologia enquanto 

resultados diretos operacionais para a organização. 

 

4.4.12 Verificação Periódica dos Resultados (Passo 12) 

 

Como haviam sido realizadas tomadas de tempos em quatro ciclos, estes revelaram o 

tempo médio de setup de 147 minutos para o primeiro ciclo quando a meta era de 180 

minutos, 115 minutos para a meta de 120 minutos, 94 minutos para 100 minutos de meta e 

finalizou com 75 minutos em cima dos 80 minutos outrora propostos, apenas agindo de 

acordo com o fluxograma da metodologia proposta, retornar a etapa de Aplicação das 

Técnicas de TRF. 

Todas as novas metas escolhidas pela equipe para o tempo de setup médio foram 

estipuladas e a meta final do tempo de setup médio alcançado foi superada, atingindo então 

um valor de 75 minutos, o que gerou para a empresa uma economia considerável. 

Os ganhos obtidos com relação a aumento de capacidade, uma vez que agora parte do 

tempo outrora consumido em setup, passa a ser disponibilizado para produção e o lucro 

advindo desta produção à maior representa algo próximo de R$300 mil/ano.  

Outros ganhos não tangíveis, têm-se um amadurecimento da análise crítica dos 

processos na organização, fazendo-se com que esta fortaleça todo seu sistema de gestão, 
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metodologias e ferramentas empregadas em seus processos e que lhe conferem diferenças 

competitivas, moral da equipe e melhoria do local de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.14 – Novo Tempo de Setup 
(*) redução média do tempo de setup, após aplicação do modelo proposto; 
(**) a média foi obtida no período entre julho, agosto e setembro de 2008; 

 
 

Da mesma forma, como o setor ficou mais produtivo e passou a realizar um número 

maior de setup, estima-se que a economia gerada nesta experiência tenha sido realmente 

maior do que os valores apresentados na figura anterior. 

Este trabalho torna-se bastante rico, pois estará trazendo o resultado de quatro ciclos da 

planta piloto, resultado este que mostra uma forte interação do alinhamento TRF/TQC e que 

transforma um trabalho perene e capaz de ser replicado.  

 

4.5 Considerações Finais do Capítulo 

 

O modelo proposto no terceiro capítulo quando aplicado na unidade gerencial básica 

Laminados/ Moldados de uma indústria de alimentos produtora de biscoitos confirmou boa 

parte das expectativas quanto à aceitação dos envolvidos, desde a gerência da empresa até os 

funcionários do setor de biscoitos laminados/ moldados. Esta etapa, embora não se tenha dado 

ênfase maior no presente capítulo, confirma também certa resistência às mudanças por parte 

de alguns colaboradores, mesmo sem saber ao certo o que estas mudanças representarão no 

dia-a-dia deles. 
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O sistema de TRF baseado no modelo proposto aumentou a competitividade e 

versatilidade da empresa, pois além da considerável economia adquirida pela empresa, 

apresentada anteriormente, outros efeitos decorrentes da referida implementação, e 

importantes para a sobrevivência de qualquer negócio, contribuíram para tal conquista e são 

apresentadas a seguir: 

• Redução do esforço físico;  

• Eliminação dos erros de setup; 

• Maior simplicidade na operação de setup; 

• Melhoria do 5S da área; 

• Alta possibilidade de replicação; 

• Possibilidade de aumento do mix de produção 

1. Redução de custos por conta da economia de insumos envolvidos na troca de pedidos 

na planta de laminados/ moldados, pois num setup demorado, mais insumos são consumidos;  

2. Aumento da capacidade produtiva em 5 horas mês considerando-se três setups por 

mês; 

3. Aumento da produtividade em função de que alguns dias disponíveis apresentados 

anteriormente foram consumidos pelo incremento de produção; 

4. Aumento do faturamento da empresa em função do aumento de produtividade e 

futuramente pela futura atuação em mercados de maior valor agregado; 

5. Aumento da versatilidade da empresa e melhoria no cumprimento do prazo de 

entrega; 

6. Diminuição do lead time produtivo; 

7. Melhorias de qualidade do produto em função da padronização de operações de setup; 

8. Melhoria do conceito de produtividade pelos funcionários da UGB laminados/ 

amanteigados. 

Antes da implementação deste trabalho, a maioria dos funcionários daquele setor 

encarava uma parada total de mais de 3 horas da linha produtiva (masseira, moldadora, forno 

e embalagem) como algo normal. Após os conhecimentos adquiridos destes funcionários na 

participação da implementação do sistema de TRF nesta unidade gerencial, estes 

colaboradores melhoraram a visão sobre a necessidade de produzir com qualidade e agilidade, 

modificando, sensivelmente, a cultura da empresa. O conceito de perdas passou a ser uma 

realidade de chão de fábrica incorporando-se à linguagem dos operadores. 
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Apesar de o modelo proposto ter proporcionado a todos os benefícios citados 

anteriormente, é preciso ter consciência que, em não raras vezes, estas mesmas técnicas 

precisam de pequenas lapidações, sejam estas em relação à parte teórica ou mesmo em sua 

aplicação, para atender às peculiaridades de cada empresa. 

Após a apresentação da aplicação prática do modelo proposto numa indústria de 

alimentos, as conclusões e recomendações são apresentadas no quinto capítulo em 

consonância com os objetivos definidos no início do trabalho. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise dos resultados, ganhos obtidos com a aplicação do modelo apresentado no 

quarto capítulo, demonstra a validade da implementação da TRF na indústria de biscoitos. 

Este capítulo apresenta as conclusões a respeito do trabalho, ressalta a importância da 

implementação das ações para melhoria do processo de setup, salienta as limitações da 

pesquisa e recomenda alguns temas para trabalhos futuros.   

 

5.1 Conclusões 

 
Com o propósito de aumentar a competitividade de uma indústria produtora de biscoitos 

do nordeste do Brasil, buscou-se desenvolver um modelo baseado no conceito de TRF e 

focado na UGB Laminados/Moldados, a qual é normalmente considerada pelas empresas 

deste segmento como de alta rentabilidade no seu processo produtivo e, portanto, um setor 

estratégico. 

A experiência acumulada através da participação em outros trabalhos e, principalmente, 

a fundamentação teórica e os diversos trabalhos realizados de diferentes formas e em diversos 

segmentos produtivos conhecidos através da revisão da literatura presente no segundo 

capítulo, propiciou a segurança necessária ao pesquisador de que um modelo abordando os 

conceitos de TRF poderia ser aplicado em empresas fabricantes de biscoitos, cujo modelo de 

gestão esteja alinhado ao TQC.  

  O alinhamento da TRF com o TQC é um movimento estratégico-tático, realizado pela 

equipe estratégica permanente, que faz a organização gerar conhecimento e maturidade 

organizacional de forma que o conhecimento contribua para uma melhoria contínua de 

maneira estruturada e não tenda a estagnação e ao fracasso.  

Este alinhamento trás enquanto ganho, uma organização que aprende através das 

análises críticas de seu processo e cresce enquanto corporação.  

À medida que este modelo foi construído e foi se ajustando à organização, foi possível 

tratar a metodologia TRF na organização sem interferências e de forma a criar sinergias para 

um trabalho perene e que pudesse ser replicado em outros setores dentro da organização.  

Neste contexto, após a elaboração do modelo proposto e sua efetiva implementação, boa 

parte das expectativas foi superada reafirmando a resposta inicialmente levantada no primeiro 
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capítulo de que é possível implementar o conceito de TRF numa UGB Laminados/Moldados 

de uma fábrica de alimentos. 

Em relação ao primeiro objetivo específico citado no capítulo 1, o de analisar via 

revisão da bibliografia na área de TRF as técnicas passíveis de serem empregadas na 

montagem do modelo, pode-se a princípio considerá-lo alcançado, pois, apesar de não ser 

constatado nenhum modelo específico voltado para a aplicação do conceito de TRF em 

fábrica de biscoitos, vários outros trabalhos trouxeram técnicas, sugestões ou mesmo novas 

idéias que incrementaram de forma indispensável a estrutura do modelo proposto.  

Já o segundo objetivo específico, que pretendia estudar a inserção das técnicas de TRF 

na estrutura produtiva da fabricação de biscoitos, também ocorreu de forma positiva e 

decisiva, pois a inserção destas técnicas se constituíram na etapa mais importante do modelo, 

ou seja, a Aplicação das Técnicas de TRF, como pôde ser constatado no fluxograma do 

modelo presente na Figura 3.2 do capítulo 3. 

Por fim, o terceiro e talvez o mais importante entre os três objetivos específicos, por se 

constituir na razão do desenvolvimento deste trabalho, esperava confirmar a adaptabilidade e 

eficiência do modelo desenvolvido na UGB laminados/moldados numa fábrica produtora de 

biscoitos pela aplicação prática. Este objetivo foi sem dúvida alcançado pois, através da 

revisão da literatura e da própria aplicação prática, percebeu-se que com os devidos 

polimentos, este modelo pode se adaptar bem não só em empresas produtoras de biscoitos, 

mas também em qualquer outra empresa. Outro ponto que contribui com a afirmação é que a 

etapa principal do modelo está focada nos quatro estágios conceituais desenvolvido por 

Shingo e apresentados no capítulo 2. Estes estágios conceituais formam a base do conceito de 

TRF e são, sobretudo simples e de fácil compreensão e aplicação. 

No que diz respeito à eficiência do modelo, pode-se citar vários indicadores que 

confirmam a boa performance do trabalho, como aqueles que foram listados nas 

considerações finais do quarto capítulo, assim resumidos: 

• Redução de custos; 

• Aumento da capacidade produtiva da UGB Laminados / Moldados; 

• Aumento da produtividade da empresa que é medido pelo índice de eficiência global 

da linha (OEE); 

• Facilitação da empresa na entrada em novos segmentos de mercados; 

• Aumento do faturamento da empresa; 

• Aumento da versatilidade e melhoria no cumprimento do prazo de entrega; 
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• Diminuição do lead-time produtivo; 

• Melhorias de qualidade no produto; 

• Melhoria na qualidade das operações de setup’s; 

• Mudança de cultura da empresa. 

Cabe ressaltar que, apesar do sucesso alcançado nesta empresa, alguns contratempos e 

limitações também fizeram parte do desenvolvimento deste trabalho, como: 

• Dificuldade da mudança de algumas pessoas devido à existência de velhos paradigmas 

enraizados e que dificultaram a relação com a nova proposta de trabalho; 

• A tendência natural de alguns membros do processo em voltar a trabalhar da forma 

“antiga”, contrapondo-se ao modelo proposto e aumentando em alguns casos o tempo médio 

de setup não interferiu no atendimento das metas, uma vez que durante a etapa de Verificação 

Periódica dos Resultados, a equipe intensificou consideravelmente a presença efetiva junto 

aos equipamentos e demais operadores da planta produtiva;  

O indicador índice de eficiência global é muito contestado por não apontar a origem do 

problema e suas causas. É um indicador que acaba comparando valores que na verdade não 

têm comparação, quando é feita por exemplo a multiplicação do índice de qualidade, 

performance e disponibilidade mas que se feita com critérios e análise quando é o caso, não 

gera impacto negativo no resultado que se espera chegar. Um aspecto importante tocante ao 

tema, trata-se em saber para que estamos gerando determinado número, se este representa e 

diz alguma coisa para a empresa, serve sim de base para comparação de resultados. Para tal a 

organização precisa conhecer profundamente a composição deste valor e o que ele representa 

para a organização. As relações entre as grandes perdas da empresa e o rendimento global do 

equipamento precisam serem descritas e levantadas em função da realidade da empresa em 

questão. De nada adianta replicar simplesmente a forma de um cálculo encontrado em uma 

outra organização, este precisará ser construído levando-se em consideração a história e 

realidade da empresa, o que considerar como paradas programadas, ou se deve-se considerar o 

tempo total de 24 horas ou apenas o tempo total programado para operação (Define-se o que 

entra e o que sai para parada programada), ou seja, depende do que a empresa está buscando e 

isto só é possível quando do momento em que a equipe estratégica permanente define os 

pontos relevantes e que significam prioridades para empresa. Neste momento é realizado um 

julgamento qualitativo (bom, mau ou desempenho indiferente) e comparado os níveis de 

desempenho, faz-se uma análise histórica do OEE, estudado os detalhes necessários para uma 

análise efetiva da causa raiz do baixo desempenho e a classificação das oportunidades de 
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melhorias, encontrado e eliminado os maiores gargalos e restrições que limitam a produção. A 

equipe de posse destas informações possuirá subsídios suficientes para desbloquear as 

capacidades escondidas nas suas operações no chão de fábrica o que permitirá uma melhoria 

do processo através de soluções criativas propostas pela operação. Assim, o OEE é uma 

métrica primária essencial para as indústrias, de fácil utilização que têm perseguido o objetivo 

de não ter desperdícios na cadeia de valor e uma vez trabalhados suas saídas, consegue-se de 

modo rápido determinar onde existem os gargalos e restrições, medir o impacto nos processos 

de produção e entender quais ações corretivas terão maior impacto no desempenho do 

resultado. 

Apesar destas limitações não terem apresentado maiores prejuízos ao tempo médio de 

setup conquistado, elas contribuíram em parte como combustível motivacional na busca por 

tempos menores que, os já alcançados conforme relato no quarto capítulo. 

É importante salientar que muitos exemplos de mudanças de equipamento onde foram 

utilizadas as técnicas de operacionalização da TRF aqui citadas não puderam ficar 

evidenciados por se tratarem de restrições de sigilo que impedem divulgação de alguns destes 

resultados.  

Sem dúvidas, criar um modelo alinhado ao sistema de gestão TQC existente foi a maior 

contribuição deste trabalho, já que através de sinergias criadas a TRF hoje, pode ser 

disseminada em toda organização nos seus mais diversos setores ou plantas industriais sem 

que este venha a sucumbir por falta de estruturação. 

 

5.2 Limitações do Trabalho  

 

Vale lembrar que a pesquisa apresenta limitações, portanto, não esgota o assunto e 

trabalha apenas algumas questões de um problema complexo. As limitações identificadas 

durante o trabalho são as seguintes: 

• Houve resistência devido aos paradigmas enraizados em algumas pessoas com relação a 

uma nova proposta de trabalho. Essa resistência se fez presente desde a aceitação da idéia de 

que o tempo de setup poderia ser diminuído consideravelmente, até o momento de executar 

uma operação padrão de setup, onde alguns operadores apresentaram dificuldades em 

“esquecer” a forma antiga de trabalho; 
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• Durante a fase de aplicação, a descontinuidade dos trabalhos após um determinado 

período de atuação da equipe, onde foram alcançados bons resultados, mais precisamente, na 

“segunda rodada” da etapa de Verificação Periódica dos Resultados. 

Como limitação do projeto, a proposta metodológica não trabalhou a técnica descrita por 

Shingo (2000) para racionalizar a operação de setup através de mecanização. 

 

5.3 Recomendações para Trabalhos Futuros 

  

Apesar do expressivo aumento da competitividade conquistado pela referida empresa, 

através dos inúmeros benefícios gerados a partir da implementação do conceito de TRF, 

verifica-se que o tema não se esgota, gerando assim oportunidades para realização de futuros 

trabalhos: 

• Replicar o conceito de TRF para as demais UGB’s da empresa produtora de biscoitos e 

as outras plantas produtivas do grupo;  

• Ampliar a aplicação do estudo para toda a cadeia de valor, abrangendo toda a planta 

atual; 

• Adequar este estudo aos setores de confecção, moveleiro e calçadista; 

• Pesquisar tempos padrões individuais por operações componentes do setup. 
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