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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA:
TEÓRICA será proposto um modelo de
troca rápida de ferramentas (SMED – Single Minute Exchange of Die)) em uma empresa
do setor moveleiro.De
De acordo com Sugai, McIntosh e Novaski (2007), o método é
considerado referência
ncia quando se trata de redução dos tempos de setup de
equipamentos.. Satolo e Calarge (2008) afirmam que o tempo de setup pode ser definido
como o tempo de realização de todas as tarefas necessárias para a troca de ferramenta,
desde o momento em que se tenha produzido a última
tima peça do lote anterior, até a
primeira peça do lote posterior. Conforme descreve Reis e Alves (2010), a base do
método SMED está dividida em dois tipos de setup: SI - setup interno: atividades que
devem ser realizadas somente quando a máquina estiver parada, por exemplo: limpeza
dos rolos de pintura; SE - setup externo atividades que podem ser realizadas quando a
máquina estiver funcionando, por exemplo: limpezaa de calhas utilizando calhas
reservas. ParaShingo
Shingo (1996), um dos benefícios da redução dos tempos de troca de
ferramentas é a resposta rápidaa alterações de demanda, para se adequar a mudanças de
modelo e ao tempo de entrega. Bartz, Siluk e Garcia (2012) afirmam que, na indústria,
todo ganho obtido em produtividade significa aumento na capacidade de produção,
produção pois,
na maioria dos casos, as máquinas
máqu
possuem elevada capacidade. No caso da empresa
estudada, a maior oportunidade observada foi naLinha de Pintura,na
na redução de
setup.MATERIAL
MATERIAL E MÉTODOS: Pesquisa qualitativa descritiva estudo de caso troca
rápida de ferramentas com base nos dados coletados em uma Linha de Pintura UV do
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setor moveleiro entre abril e maio de 2018, para Jung (2004) e o modelo de abordagem
qualitativa possui como característica a qualidade. RESULTADOS E DISCUSSÕES:
Com a redução do tempo de setup sobre as operações de produção, permite o aumento da
produtividade

da

empresa

por

meio

do

aumento

do

tempo

disponível

do

equipamento,tornando a empresa mais competitiva, em virtude de um processo de
manufatura mais enxuto e eficiente do que de seus concorrentes (GOLDACKER,
2008).Foram avaliadas algumas oportunidades de melhorias dentro de uma empresa no

ramo moveleiro, e identificou-se como prioridade a redução do tempo de setup de uma
Linha de Pintura UV,responsável pelo consumo de 20% da energia gasta na empresa. A
meta deste projeto foi definida para reduzir 30% o tempo de Setup. Para isso o processo
foi dividido em seis etapas: Primeiro – Registrar situação atual, tempo de setup 53
minutos; Segundo – reunir todos os funcionários que trabalham na máquina para
identificar setup interno e externo e oportunidades de melhorias foilevantado 27 ações;
Terceiro – avaliarsetups e oportunidades de melhorias aplicáveis, das 27 ações foram
executadas 19, as outras 8 ações foram consideradas inviáveis; Quarto – elaborar
cronograma de execução de ações e definir prazos e responsáveis, prazo máximo para
execução foi 30 dias; Quinto – Execução das ações; Sexto – Avaliar resultados obtidos
das melhorias tempo de setup reduzido para 26 minutos, atingindo uma redução de
aproximadamente 40% do tempo.Para alcançar este resultado foram envolvidas todas as
pessoas que direta e indiretamente fazem parte do processo da linha de pintura, para que
sugiram e se comprometam por manter essas melhorias.CONCLUSÃO: Percebeu-se
que com a aplicação da ferramenta SMED houve uma significativa redução no tempo de
setup, no entanto e necessário dar continuidade no trabalho, fazer acompanhamento
mensal do tempo médio de setup e repetir o processo do uso da ferramenta ate atingir o
tempo menor de um digito.
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