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Resumo:  
Nos últimos anos, no Brasil, diversas empresas de diferentes ramos vem adequando seus             
processo produtivos visando uma maior produtividade, qualidade e ergonomia. Uma das           
estratégias é alteração dos processos manuais para automatizados. A tampografia consiste           
na utilização de tinta para para a realização de uma arte ou afins, já o Hot Stamping utiliza                  
sistema de impressão a seco, por laser ou afins, ambos são processos que fazem a               
impressão de detalhes na peças e materiais. A empresa Wutzl, especializada em fabricação             
de equipamentos de tampografia e hot-stamping,usava um método de produção manual           
para sua produção, com a automação aplicada em suas máquinas houve uma diminuição             
no custo de peças de 20%, mais peças começaram a ser produzidas diariamente, menos              
gasto com funcionários já com a automatização da máquina não é mais necessário três              
funcionários, apenas um é o suficiente,  
Com a utilização do FMEA, nós conseguimos prever as falhas que a máquina tampografia              
manual apresentaria no futuro, por isso foi realizada a automatização do sistema, para             
prevenir futuros erros e economizar tempo e dinheiro. 
 
 
Introdução:  
Tampografia é um processo de impressão indireta e encavográfica que consiste na            
transferência da tinta para a peça em baixo relevo fazendo assim artes e decorações, esse               
sistema era visto como uma arte simples de decoração e hoje se tornou processo essencial               
de impressão. 
Hot Stamping ou Hot Stamp é um sistema de impressão a seco de litografia em que a tinta                  
pré-seca ou folhas são transferidas para uma superfície em altas temperaturas sendo            
utilizado para pequenos detalhes metalizados . 
Segundo GROOVER (2010), automação é um sistema automático de controle pelo qual os             
mecanismos verificam seu próprio funcionamento, efetuando medições e introduzindo         
correções, sem a necessidade da interferência humana. 
No Brasil as empresas automatizam sua produção devido ao aumento da demanda de             
mercado ( Quintella, 1998) A automação proposta neste trabalho é justificada também pelo             
aumento da demanda de mercado.  
 
Objetivo: 
O objetivo deste trabalho é mostrar como a automatização do processo de tampografia             
aumentou a produtividade na empresa. 
  
  
 
Metodologia:  
Para a automatização usamos o FMEA (Failure Modes, Effects Analysis) que tem como             
objetivo identificar potenciais modos de falha de produto ou processo. 
A análise do novo Layout foi feita através da observação da planta da fábrica. 
 
 
Desenvolvimento: 
 



A figura 1 apresenta o aspecto da máquina manual de tampográfica. O projeto da máquina               
foi totalmente alterado para ser automatizada e é apresentado na figura 2. 
 

  
Figura 1: Máquina tampográfica manual    Figura 2: Máquina termoimpressora automática 
 
A figura abaixo apresenta o FMEA antes e depois da automação. O índice de risco nas                
funções foi reduzido devido automação. 

 
Figura 3 – FMEA do processo, antes e depois da automação 

 
Na figura 4 está representado como era o layout do processo de produção antes da               
melhoria aplicada, já na figura 5 mostra o resultado final após a aplicação da melhoria,               
tendo diminuído o número de funcionários para auxiliar na produção, de três pessoas             
apenas uma foi mantida. 

    



Figura 4 - Layout da produção antes da automação       Figura 5 – Layout da produção depois da automação 
 
Antes o processo de tampografia era realizado com duas máquinas manuais, que            
produziam apenas 720 peças/hora por máquina, agora o processo é feito com apenas uma              
máquina que produz 1980 peças/hora. 
 
 
Resultados : 
Houve economia de tempo na produção, o custo de produção por peça diminui em 20%,               
houve um aumento de produção e o retorno de investimento com a máquina será em um                
ano.  
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