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UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE PRÉ-AJUSTAGEM DE FERRAMENTAS (PRESETTING) EM 

EMPRESAS DA REGIÃO DE LIMEIRA/SP 
 

1. RESUMO 

A presente pesquisa será realizada com o intuito de verificar como as 

empresas de Limeira e região do ramo de usinagem estão posicionadas referentes à 

utilização de sistemas de pré-ajustagem de ferramentas, pressettings, que auxiliam 

as empresas na diminuição das perdas de produtividade devido ao setup que uma 

vez embutido na produção se torna pouco aparente. Esta pesquisa objetiva 

mensurar as perdas de produção referentes a esse ajuste quando realizado 

manualmente, projetando a redução de perda com setups através da aplicação de 

ajustagem de ferramentas com pressettings. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A competitividade no setor industrial tem levado as empresas a adotarem o 

Lean Manufacturing  como forma de manter seus respectivos mercados. Trata-se de 

uma filosofia de produção que agrega diversos conceitos e ferramentas de gestão e 

de operação dos sistemas produtivos visando, principalmente, a redução das perdas 

que existem na produção por meio de: operação simplificada do sistema de 

produção, otimização dos processos produtivos e redução nas quantidades 

produzidas por lote (ANTUNES, 2008).  

Segundo Antunes (2009), no início do século XX Taylor já relacionava a 

ocorrência de perdas na produção com a ineficiência industrial, mudando o conceito 

de que as perdas eram decorrentes apenas dos materiais perdidos em produtos 

refugados, ou seja, perdas visíveis. Mais ainda, Taylor afirmava que as perdas não 

visíveis decorriam de ações desastrosas, equivocadas e mal controladas, 

comprometendo a eficiência da produção e da empresa. 

No caso das máquinas CNC, as atividades de setup têm grande influência na 

ocorrência de perdas, pois é comum encontrar máquinas totalmente paradas 

enquanto realiza-se a preparação da máquina. Simon (2008) identificou que 

esmagadora maioria das empresas usuárias de máquinas CNC não utilizam 

recursos auxiliares na preparação, preferindo realizá-la diretamente na máquina 

(com a aproximação manual da ferramenta ou com a execução de uma peça de 

teste, sem que a máquina esteja operando).  Costa (2014) identificou que esse 
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procedimento gera perdas significativas para as empresas, e que essas perdas não 

são percebidas por estarem embutidas no cotidiano da produção. 

Uma das técnicas que pode ser utilizada para redução do tempo de setup em 

máquinas CNC, é o uso de presetters para otimizar a operação de pré-ajustagem de 

ferramentas, tendo em vista que este tipo de operação é ainda realizada 

manualmente pela grande maioria das empresas, o que demanda um alto tempo de 

máquina parada.  

Entretanto, verifica-se que esses equipamentos ainda não estão sendo 

utilizados em larga escala pelas empresas de usinagem no Parque Industrial 

Brasileiro (SIMON, 2008). Fullone (2002) e Aronson (2000) acreditam que sistemas 

de presetting ainda não foram usados em seu total potencial por duas razões: falta 

de conhecimento por parte das empresas sobre as vantagens oferecidas e o custo 

destes sistemas. 
 

3. OBJETIVOS 

Elaborar um estudo sobre o uso dos sistemas automáticos de pré-ajustagem 

de ferramentas em máquinas CNC, presetting, disponíveis no mercado brasileiro; 

Verificar junto às empresas usuárias de máquinas CNC da região de Limeira-SP, as 

razões do baixo nível de utilização de sistemas presetting identificado por Simon 

(2008); Realizar um estudo para mensurar os tempos de pré-ajustagem manual que 

essas empresas praticam a fim de identificar as perdas de produtividade decorrentes 

dessa operação projetando assim a diminuição das perdas com utilização de 

sistemas pressetting. 

 

4. METODOLOGIA 

Para a execução desta pesquisa, a mesma foi classificada, quanto ao 

objetivo, como pesquisa exploratória e conforme assinalado por Gil (2002), para 

analisar os fatos do ponto de vista empírico, para confrontar a visão teórica com os 

dados da realidade, torna-se necessário traçar um modelo conceitual e operativo da 

pesquisa, que nesse caso será delineado através de levantamento. O delineamento 

segue: determinação dos objetivos; operacionalização dos conceitos e variáveis; 

desenvolvimento do instrumento de coleta de dados, questionário; aplicação teste do 

instrumento; seleção da amostra; coleta e verificação dos dados; análise e 

interpretação dos dados; apresentação dos resultados. 
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5. DESENVOLVIMENTO 

Para atender aos objetivos propostos iremos estudar os conceitos de 

presetting de ferramentas por meio de pesquisa bibliográfica, que será realizada em 

artigos de periódicos e livros por meio de pesquisa na Internet e em bibliotecas, 

definir o método de identificação dos sistemas comerciais de presetting disponíveis 

no mercado, aplicar a metodologia proposta a fim de coletar informações, organizar, 

tratar e analisar os dados obtidos e de posse dos tempos de pré-ajustagem, calcular 

as perdas que são decorrentes dessa prática manual, apresentando os resultados 

de como as perdas poderiam ser minimizadas com o uso de sistemas automáticos. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O desenvolvimento dessa pesquisa irá colaborar de forma a fornecer dados 

quantitativos acerca da utilização de pressetings, apresentando como o mesmo 

pode contribuir na minimização das perdas. O estudo será uma fonte de dados de 

comparação entre o uso de sistemas manuais e automáticos, de forma a apresentar 

aos empresários do ramo de usinagem de Limeira-SP e região os benefícios que 

podem ser obtidos através de sua utilização, como por exemplo, a diminuição das 

perdas decorrentes dos setups. 
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