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1. RESUMO 

As empresas do ramo de autopeças têm a necessidade de operar com 

constantes mudanças de produtos, portanto o setup é ponto chave no processo 

produtivo, pois uma máquina parada por muito tempo, devido a setup é desperdício 

financeiro e produtivo. Na produção, o SMED ou troca rapida de ferramentas,  reduz 

o tempo de setup e traz ganhos prontamente calculados para sanar as dificuldades e 

deficiência na linha de produção, sendo que a troca de ferramentas deve ser feita 

em menos de 10 minutos. Este artigo tem como finalidade demonstrar a aplicação 

da metodologia SMED, na linha de moldagem de uma empresa do setor de 

autopeças, avaliando a situação anterior e posterior, aplicação das ferramentas de 

qualidade, SMED e trabalho padronizado. 

 

Palavra Chave: Setup, SMED, Troca rapida de ferramentas. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O setup – troca de ferramenta de produção, representa uma grande oportunidade 

de melhoria de produtividade. Os maiores problemas relacionados ao setup são 

despesas de matéria-prima perdidas em testes como try-out, ajustes de máquinas  

ou dispositivos, perdas de volume de produção relacionadas aos tempos de 

máquinas paradas, redução da eficácia do operador da máquina e a necessidade de 

aumento dos lotes de produção, juntamente à maior lead time do lote a ser 

produzido. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho é apresentar a aplicação da metodologia SMED 

visando a melhoria do processo de setup da linha de moldagem DISA de uma 

indústria de autopeças no Sul de Minas, onde foi identificada elevada perda de 

produtividade. Os objetivos específicos são quantificar a redução dos tempos de 

parada, o aumento da produtividade e a redução dos custos operacionais 

decorrentes. 

 

4. METODOLOGIA 

Consiste de pesquisa bibliográfica sobre o tema, uso das ferramentas da 

qualidade para identificação dos problemas existentes no processo de setup, 
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definição e implementação das ações para resolução dos problemas encontrados e, 

posteriormente à implementação, monitoramento dos resultados visando a 

comparação dos antes e depois das ações implementadas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

Segundo Instituto Lean Brasil (2013) “Setup é o tempo decorrido entre a 

produção da última peça do produto A, até á produção da primeira peça boa, com 

qualidade, do produto B”. O momento de setup não agrega valor algum para a 

empresa, ao contrário disso, significa um tempo em que a produção fica parada e 

não gera lucro, por isso se pensa muito em redução do tempo de setup. (DILLON, 

SHINGO, 1985) 

Há dois tipos de Setup: Interno: Atividade que podem ser executada apenas 

quando a máquina está parada. Setup Externo: Atividades que podem ser 

executadas enquanto a máquina estiver em operação. (INSTITUTO LEAN, 2013) 

O Single Minute Exchange Die, (SMED) conhecido como Troca Rápida de 

Ferramenta (TRF) no Brasil, é uma ferramenta de estudo amplamente aplicada para 

o ganho de produtividade que minimiza as perdas de produção e tem como 

finalidade principal reduzir desperdícios relacionados á uma linha de produção. 

(QUALIDADE TOTAL, 2015) 

As ferramentas da qualidade utilizadas nesse trabalho são de fundamental 

importância para que o resultado seja positivo. São elas:  

Brainstorming, “Originalmente desenvolvida por Osborn, em 1938. Em inglês, 

quer dizer “tempestade cerebral”. É uma técnica de ideias em grupo que envolve a 

contribuição de todos os participantes”.(Aquino, 2007, p. 23) 

Kaizen, que segundo Siqueira (2009, p. 83) é a soma das palavras japonesas 

“Kai, que significa modificar, com a palavra zeen, que significa bom, e juntas podem 

se entendias como “mudança para melhor”. 

PDCA, um ciclo que apresenta quatro fases: P (plan: planejar), D (do: fazer), C 

(check: verificar), A (act: agir). (MARTINS, 2002) 

Trabalho Padronizado, procedimentos específicos realizados pelos 

colaboradores na produção, baseados no tempo takt, sequência de trabalho e 
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estoque padrão. É a ferramenta para garantir segurança, qualidade, produtividade e 

estabilização do processo, para que possa realizar a melhoria continua. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O trabalho está em andamento, tendo sido realizada a aplicação da metodologia 

SMED e sendo preparada a análise referente ao tempo e movimentações durante o 

processo de setup por meio de dados coletados, tendo em vista demonstrar a 

redução no tempo de setup e operadores com menos movimentações, através de 

padronização das atividades avaliadas. 
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