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conclusão de curso. Escola de Engenharia de São Carlos. Universidade de São 
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RESUMO 

 

O mercado atual tem se tornado cada vez mais exigente. Exige alta 

variedade de produtos, rápida resposta às necessidades do mercado, alta 

performance de entrega, alta qualidade de produtos e ainda preços competitivos. 

Ao final da segunda Guerra, em 1945, a Toyota teve de reestruturar seu 

sistema produtivo e eliminar os desperdícios para poder sobreviver ao mercado 

japonês pós-guerra. 

Grande sucesso obteve em sua nova filosofia que não só superou as 

dificuldades do mercado japonês como chegou a se tornar a maior montadora de 

automóveis do mundo. 

Desde então, muitas empresas vêm tentando aplicar técnicas para redução 

ou eliminação dos desperdícios do Sistema Produtivo (Produção Enxuta). 

O primeiro passo para atingir este objetivo, segundo o Sistema Toyota de 

Produção, é ter baixos tempos de Setup para poder praticar pequenos lotes e com 

isso poder implantar uma filosofia Just-in-time na empresa, seu primeiro pilar. 

A escolha da metodologia correta para conduzir o processo de mudança e 

de sustentabilidade das melhorias implantadas é de fundamental importância para 

garantir um resultado eficaz para a organização. 

Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo apresentar os 

resultados da aplicação de um método para redução do tempo de setup e sua 

sustentabilidade. 

Palavras chave: Produção Enxuta, Sistema Toyota de Produção, SMED, 

TRF, redução do tempo de Setup. 
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ANDERE, G – Implementation of techniques for reducing setup time and the 

sustainability of the improvements: A case of application. Completion of couse work. 

Escola de Engenharia de São Carlos. Universidade de São Paulo. 2012 

 

ABSTRACT 

 

The current market has become increasingly demanding. It requires high 

product variety, rapid response to market needs, delivering high performance, high 

quality products and competitive prices yet. 

At the end of the War, in 1945, Toyota had to restructure its production 

system and eliminate waste in order to survive the postwar Japanese market. 

Achieved great success in his new philosophy that not only overcame the 

difficulties of the Japanese market as arrived to become the largest automaker in the 

world. 

Since then, many companies have been trying to apply techniques to reduce 

or eliminate waste Production System (Lean Manufacturing). 

The first step to achieve this goal, according to the Toyota Production 

System, is to have low setup times to be able to practice with small batches and it 

can deploy a philosophy Just-in-time at the company, its first pillar. 

Choosing the right methodology to drive process change and sustainability of 

improvements implemented is critical to ensure an effective outcome for the 

organization. 

This course conclusion work aims to present the results of application of a 

method for reducing setup time and its sustainability. 

Key words, Lean Production, Toyota Production System, SMED, TRF, Setup 

time reduction. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos o perfil de muitos mercados vem mudando rapidamente. 

Alguns setores da indústria, mais exigentes que os demais, têm como característica 

grande variedade na demanda exigindo um perfil de empresas capaz de dar 

resposta rápida a esta variedade para manterem-se competitivas e permanecerem 

no mercado. 

Este é o caso da indústria de embalagens plásticas flexíveis: As embalagens 

variam de cliente para cliente bem como de pedido para pedido, uma vez que as 

embalagens variam de layout, de imagem, de data de validade, etc. 

Adequar-se a uma Produção Enxuta acaba sendo o único caminho para as 

empresas destes mercados, porém, este processo de adequação é comumente 

falho na empresas. 

Sabe-se que com as ferramentas da Produção Enxuta é possível mudar a 

realidade da empresa, reduzindo-se os desperdícios do sistema produtivo e obtendo 

maior velocidade de resposta às mudanças de demanda ou de mix de produtos. 

Mas como toda mudança, a mudança para uma produção enxuta também 

está sujeita a resistências internas e a tendência de retornar à situação anterior, 

tornando-se necessária uma atenção para o processo de transformação e 

principalmente para a sustentabilidade das mudanças. 

Este trabalho colabora com as empresas que buscam iniciarem-se na 

jornada pela transformação lean exibindo um estudo de caso de sucesso na 

implantação do SMED e de sua sustentabilidade, sugerindo que uma metodologia 

bem estruturada de implantação e sustentabilidade fazem toda a diferença no 

resultado obtido. 

Embora este trabalho tenha obtido dados e analisado somente para a 

implantação do SMED, ele tem por objetivo apontar para a necessidade de uma 

forte metodologia para implantação das Ferramentas Lean bem como para a 

manutenção de qualquer mudança implementada rumo a uma Produção Enxuta. 

  



6 
 

 
 

  



7 
 

 
 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Este capítulo tem como objetivo expor conceitos básicos necessários ao 

bom entendimento do trabalho proposto. 

Será apresentada a história do Sistema Toyota de Produção e o contexto 

histórico em que surgiu, os conceitos principais da Produção Enxuta e suas 

principais ferramentas, bem como ferramentas complementares. 

 

2.1 HISTÓRIA DA PRODUÇÃO ENXUTA 

 

Desde que a Produção Enxuta surgiu na Toyota até a sua difusão no mundo 

ocidental alguns termos popularizaram-se, dentre eles, alguns sinônimos. No 

decorrer deste trabalho, qualquer um dos termos abaixo relacionados poderá ser 

usado como sinônimo: 

 Sistema Toyota de Produção 

 Produção Enxuta 

 Manufatura Enxuta 

 Lean Production 

 Lean Manufacturing 

A Toyota Motors Company foi fundada por Toyoda Kiichiro em 1937 no 

Japão em decorrência de sua crença no crescimento do setor automotivo, tempos 

depois de sua primeira visita à fábrica da Ford, nos Estados Unidos. 

Inicialmente produzindo caminhões para as forças armadas, tinha o 

propósito de entrar na produção em larga escala de carros de passeio e caminhões 

comerciais. 

Iniciada em 1939, dois anos após o início das operações da Toyota, e com 

fim em 1945, a Segunda Guerra Mundial foi com certeza um marco para a Toyota 

Motor Company e a indústria japonesa, atrasando fortemente seu desenvolvimento. 
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Em 15 de agosto de 1945 o Japão perdeu a Guerra e esta data marcou um 

novo começo para a Toyota. 

De acordo com Ohno (2006), Toyoda Kiichiro,(1884-1952), então presidente 

da Toyota Motor Company, disse, “Alcancemos os Estados Unidos em três anos. 

Caso contrário, a indústria automobilística do Japão não sobreviverá.” 

Certa vez, Taiichi Ohno surpreendeu-se ao ouvir que eram precisos nove 

japoneses para fazer o trabalho de um americano. Isso sem falar da indústria 

automobilística, em que esta razão era ainda maior. 

Ohno (2006) questionou-se: “Mas será que um americano podia realmente 

exercer dez vezes mais esforço físico?”. 

“Por certo os japoneses estavam desperdiçando alguma coisa. Se 

pudéssemos eliminar o desperdício, a produtividade deveria decuplicar. Foi esta a 

ideia que marcou o início do atual Sistema Toyota de Produção” (OHNO, 2006, p. 

25). 

Com o pensamento de eliminar os desperdícios que Taiichi Ohno juntamente 

com Eiji Toyoda e, posteriormente, Shigeo Shingo criaram o Sistema Toyota de 

Produção. 

 

 

2.2 CONCEITOS CHAVE DA PRODUÇÃO ENXUTA 

   

Shingo (2005) fala sobre uma confusão que é feita entre o Sistema Toyota 

de Produção e o Sistema Kanban. Ele esclarece que o Sistema Toyota de 

Produção é 80% eliminação de perdas, 15% um sistema de produção e apenas 5% 

o Kanban. 

As pessoas acham que agora a Toyota veste o modelo Kanban e tentam 

experimentá-lo. Descobrem que são muito gordas para vesti-lo. É necessário 

eliminar as perdas e efetivar as melhorias fundamentais em seu sistema de 
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produção antes que técnicas como o Kanban possam ser aplicadas (SHINGO, 

1989). 

Shingo (2005) esclarece os princípios básicos do Sistema Toyota de 

Produção: 

A Superprodução pode ser dividida em dois tipos, segundo Shingo (2005): 

 Quantitativa – fazer mais produto do que o necessário; 

 Antecipada – fazer o produto antes que ele seja necessário. 

A superprodução quantitativa é bem entendida pelas empresas. Shingo 

(2005) explica que ela consiste na produção de mais itens que o necessário 

(pedido), usualmente feita para compensar os defeitos de fabricação inclusos no lote 

de produtos. 

Quando concluímos a produção de um produto uma semana antes do prazo 

de entrega é caracterizada a superprodução antecipada. Na Toyota Motors, a 

superprodução antecipada também não é aceita e o método utilizado para eliminá-la 

é a produção Just-in-time. (SHINGO, 2005) 

Embora o termo Just-in-time tenha se difundido pelo mundo, Shingo (2005) 

destaca que uma melhor tradução do conceito utilizado pela Toyota seria Just-on-

time, ou seja, no momento exatamente estabelecido. 

O Sistema Toyota também realiza a produção com estoque zero, 

ou sem estoque, o que equivale a dizer que cada processo deve ser 

abastecido com os itens necessários, na quantidade necessária, no 

momento necessário – just-on-time, ou seja, no tempo certo, sem 

geração de estoque. (SHINGO, 2005) 

“Just-in-time significa que, em um processo de fluxo, as partes corretas 

necessárias à montagem alcançam a linha de montagem no momento em que são 

necessárias e somente na quantidade necessária.” (OHNO, 2006, p. 26) 

Na Toyota um processo vai até um processo anterior para pegar apenas o 

componente exigido, na quantia necessária no exato momento necessário. (OHNO, 

2006) 
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“Chamaremos este meio de indicar as necessidades de Kanban e o faremos 

circular entre cada um dos processos para controlar a quantia produzida – ou seja, a 

quantia necessária.” (OHNO, 2006, p. 27) 

“O Kanban é o meio usado para transmitir informação sobre apanhar ou 

receber a ordem de produção.” (OHNO, 2006, p. 27) 

“A modificação progressiva na relação entre trabalhador e máquina é uma 

característica importante do Sistema Toyota de Produção.” (SHINGO, 2005, p.103) 

Deste modo, “trabalhador e máquina foram separados para aumentar a 

eficiência da produção, assim como para promover o uso mais efetivo dos recursos 

humanos” (SHINGO, 2005, p.103). 

Em uma máquina automatizada, quando ocorre qualquer problema com a 

máquina, centenas de componentes defeituosos são produzidos e logo se 

acumulam. É por isso que a Toyota dá ênfase à autonomação – máquinas que 

podem evitar tais problemas “autonomamente” (OHNO, 2006). 

Como inteligência humana, ou um toque humano, é dada à máquina, a 

autonomação também é conhecida como automação com um toque humano 

(OHNO, 2006). 

Na Toyota, as máquinas são equipadas para detectar problemas 

de produção. Quando são detectados problemas, as máquinas 

param imediatamente, indicando o tipo de problema através de luzes 

indicadoras. Além disso, é permitido aos trabalhadores parar a linha 

de produção, quando perceberem qualquer problema. Quando a 

linha é interrompida um andon (painel indicador) ascende, 

informando a todos na área o tipo de problema e onde ele ocorreu 

(SHINGO, 2005, p. 108). 

Na Toyota a questão mais importante não é com que rapidez o pessoal é 

alertado do problema, e sim quais soluções serão implementadas. (SHINGO, 2005) 

Para Shingo (2005), paliativos ou medidas temporárias, embora façam com 

que a operação volte ao normal da maneira mais rápida, não são apropriados. 
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Para o autor, essas soluções podem ser comparadas ao uso de uma bolsa 

de gelo para curar apendicite – ela pode aliviar a dor por algum tempo, mas somente 

uma apendicectomia irá evitar a recorrência. 

Ohno (2006) esclarece que a base do Sistema Toyota de Produção é a 

eliminação do desperdício e seus pilares são o Just-in-time e a Autonomação. 

Ele menciona que o objetivo destes pilares e do próprio Sistema Toyota de 

Produção é a redução dos custos e que “a redução de custos deve ser o objetivo 

dos fabricantes de bens de consumo que busquem sobreviver no mercado atual.” 

(OHNO, 2006, p.30) 

Evidência disso é o fato de que, de acordo com Ohno (2006), embora muitas 

empresas ainda se baseiem no princípio básico de custo para calcular o preço do 

produto: 

Custo + Lucro = Preço de venda 

é o mercado (o consumidor) quem sempre determina o preço de venda 

adequado. Sendo assim, a Toyota baseia-se no princípio do “não-custo”: 

Preço de venda – Custo = Lucro 

Assim, somente reduzindo-se os custos é possível aumentar a margem de 

lucro da empresa. 

“Qualquer empresa pode fazer um esforço para eliminar a perda, mas 

enquanto ela operar adicionando lucros ao custo para determinar o preço, seus 

esforços serão provavelmente inúteis.” (SHINGO, 2005, p. 109) 

Segundo Shingo (2005), na Toyota procura-se pelo desperdício que 

geralmente não é notado porque se tornou aceito como uma parte natural do 

trabalho diário. 

Para Shingo (2005), a perda é qualquer atividade que não contribui para as 

operações, tais como espera, acumulação de peças semiprocessadas, 

recarregamentos, movimento dos trabalhadores, etc. 



12 
 

 
 

Shingo (2005) já fazia distinção entre as atividades que agregam valor e as 

que não agregam valor ao produto do ponto de vista do cliente. 

Podemos, no entanto, dividir as atividades em três categorias: 

 Atividades que agregam valor (AV) transformam realmente a 

matéria prima, modificando a forma ou qualidade. Estas atividades 

transformadoras constituem o processamento e tornam o item mais 

valioso, ou seja, atividades que os clientes estão dispostos a pagar. 

 Atividades desnecessárias que não agregam valor (NAV) são 

atividades que não agregam valor algum ao produto. Para os clientes 

pouco importa se foram ou não realizadas e não estão dispostos a 

pagar por elas. São as esperas, retrabalhos, etc. 

 Atividades necessárias que não agregam valor (NAV) são as 

atividades que, apesar de os clientes não estarem dispostos a pagar 

por elas, são necessárias para o processo produtivo, como por 

exemplo, as atividades de Setup, que são necessárias no processo 

produtivo mas que não tornam o produto mais valioso. 

De acordo com Hines e Taylor (2000), a grande maioria das atividades se 

encaixa no grupo das atividades que não agregam valor. Em ambientes de 

manufatura, apenas 5% do tempo é gasto com atividades que agregam valor. 

Conclui-se, portanto, que um melhor resultado em termos de custo e 

eficiência é obtido quando o esforço é voltado para a redução ou eliminação das 

atividades que não agregam valor ao produto (NAV), o principal enfoque de 

melhorias da Produção Enxuta. 

A Figura 1 ilustra bem a diferença entre o enfoque tradicional e o enfoque da 

Produção Enxuta. Tradicionalmente o olhar está voltado para melhorias nas 

atividades que agregam valor, ou seja, nas melhorias nos processamentos, o que 

significa grandes investimentos (em máquinas mais rápidas, por exemplo) para uma 

pequena redução no tempo de produção. Já a Produção Enxuta foca o olhar para 

melhorias nas atividades que não agregam valor, melhorias estas que requerem 

menor investimento e geram uma redução no tempo muito maior. Veja. 
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Figura 1: Composição das Atividades em um Fluxo de valor 
Fonte: Adaptado de HINES e TAYLOR (2000) 

 

As atividades que não agregam valor podem ser consideradas perdas, ou 

desperdícios e Ohno (2006) os dividiu em 7 categorias e posteriormente Liker (2005) 

adicionou uma oitava categoria a lista. É importante entender os tipos de 

desperdício, uma vez que a eliminação dos desperdícios é o objetivo da Produção 

enxuta. 

 

2.3 OS SETE (OU OITO) DESPERDÍCIOS DA PRODUÇÃO 

 

Os Sete (ou Oito) Desperdícios da Produção são: 

1. Superprodução 

2. Espera 

3. Transporte 

4. Superprocessamento ou processamento incorreto 

5. Estoque 

6. Movimentação 

7. Defeitos 

8. Desperdício de criatividade dos funcionários 
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A Superprodução, seja ela quantitativa ou antecipada, gera estoques e 

transporte de materiais, além do próprio desperdício de produtos acabados a mais 

do que o que o cliente necessita. 

Estoque, seja de matéria-prima, produto acabado ou mesmo inventário em 

processo, gera custos com armazenamento, acoberta os defeitos de fabricação e 

pode causar obsolescência de produtos em estoque, um desperdício de produtos 

acabados. 

Defeitos são um desperdício óbvio pois geram gastos de tempo e dinheiro 

com reprocessamento ou até mesmo o descarte de produtos defeituosos, podendo 

gerar perda de clientes causada por insatisfação, uma perda difícil de contabilizar. 

Transporte de materiais do estoque até os locais de processamentos ou de 

produtos semi-acabados entre as etapas de processamentos são desperdícios, uma 

vez que não agrega valor ao produto pela ótica do cliente. 

O Superprocessamento (como por exemplo, dar um acabamento superior 

ao necessário para uma determinada superfície) ou processamento inadequado 

(uso de ferramentas incorretas ou a realização de passos desnecessários são bons 

exemplos) são um desperdício assim como os defeitos, pois incorrem em gastos a 

mais do que o necessário para processar um produto. 

A Espera, seja do operador enquanto a máquina trabalha, por matéria prima 

ou por ferramentas é outro desperdício de tempo que poderia ser melhor 

empenhado, como por exemplo, com atividades que agregam valor ao produto. 

Um sistema cheio de problemas e perdas gera muito Movimento dos 

operadores pela fábrica, outro desperdício. 

Devido a tantos problemas e desperdícios no sistema produtivo os operários 

dedicam quase todo o seu tempo resolvendo problemas, concertando erros ou 

movimentando-se desnecessariamente pela fábrica e quase nenhum tempo sobra 

para realizarem melhorias nos processos ou para aprenderem novas técnicas. Isto é 

um Desperdício de Criatividade dos Funcionários. 

Ohno (2006) quando fala dos princípios básicos do Sistema Toyota de 

Produção inicia falando sobre a superprodução. A superprodução, como descrita 
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anteriormente, está diretamente ligada ao Just-in-time, um dos pilares do Sistema 

Toyota de Produção, segundo ele. 

De fato, a superprodução é o principal entre os desperdícios pois ela 

desencadeia muitos dos outros desperdícios. A superprodução, além de encobrir 

defeitos de fabricação, gera estoque, transporte, esperas e movimentação, deixando 

assim o sistema produtivo ineficiente, o que acaba por gerar processamento 

inadequado e desperdício de criatividade de funcionários. É um efeito em cadeia. 

A respeito da linha de produção do Sistema Ford, Ohno (2006, p.16) diz que 

“Assim com no Sistema Ford, o Sistema Toyota de Produção está baseado no fluxo 

de trabalho. A diferença está no fato de que, enquanto Sorensen preocupou-se com 

o armazenamento das peças, a Toyota eliminou o “depósito”.” 

“As empresas devem ser flexíveis e prontas para responder às novas e 

diferentes demandas.” (SHINGO, 2005, p. 126) 

De acordo com Ohno (2006), enquanto o Sistema Ford produz uma grande 

quantidade de peças sem uma troca de matriz, o Sistema Toyota toma o curso 

contrário. “O nosso slogan de produção é “produção em pequenos lotes e troca 

rápida de ferramentas”.” (OHNO, 2006, p.107) 

 

2.4 PRODUÇÃO EM PEQUENOS LOTES E A TROCA RÁPIDA DE 

FERRAMENTAS 

 

Altos tempos de Setup e grandes lotes estão intimamente ligados. Como os 

tempos de Setup são longos a alternativa para reduzir custos é fazer grandes lotes 

para aumentar a utilização da máquina (Sistema Ford ou Produção em Massa). A 

alternativa encontrada pela Toyota foi reduzir os tempos de Setup para poder fazer 

lotes pequenos e ter uma produção sincronizada com a demanda. 

“Lotes pequenos também diminuem os ciclos de produção e aumentam a 

precisão da produção. Sob essas condições cria-se a possibilidade de produzir de 

acordo com a demanda real” (SHINGO, 2005. p. 127). 
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O sistema Ford advoga grandes lotes, lida com vastas 

quantidades, e produz muito inventário. Por contraste, o sistema 

Toyota trabalha com a premissa de eliminar totalmente a 

superprodução gerada pelo inventário e custos relacionados a 

operários, propriedade e instalações necessárias à gestão do 

inventário. Para atingir isto praticamos o sistema kanban segundo o 

qual um processo posterior vai até um processo anterior par retirar 

peças necessárias apenas-a-tempo (Just-in-time). 

Para ter certeza de que o processo anterior produz somente 

tantas peças quanto foram apanhadas pelo processo posterior, os 

operários e o equipamento de produção devem estar capacitados a 

produzir o número de peças necessárias quando forem necessárias. 

(SHINGO, 2005, p. 127) 

A fim de ter uma produção sincronizada é necessário ter lotes pequenos e 

para que isso não reduza a produção é necessário ter uma troca rápida de 

ferramentas (SHINGO, 2005) 

Segundo Ohno (2006, p.108) “As trocas rápidas constituem um requisito 

absoluto para o Sistema Toyota de Produção.” 

Utilizando-se técnicas de Troca Rápida de Ferramentas (TRF) ou troca de 

ferramentas em um único toque (OTED – One Touch Exchange of Die), em 

média, as reduções são cerca de 80 a 95% (SHINGO, 2005) 

Em 1950, Shingo (2005) foi contratado para conduzir uma pesquisa de 

melhoria da eficiência em uma planta da Toyo Kogyo da Mazda, com o objetivo de 

eliminar os gargalos causados por três grandes prensas de 350, 750 e 800 

toneladas utilizadas na estampagem de painéis de carros. 

Os resultados obtidos na prensa de 800 toneladas indicam que ela foi 

ocupada efetivamente em operações de moldagem em apenas 3% do dia. A troca 

de matrizes e as demais tolerâncias no local de trabalho chegaram a 67%. 

(SHINGO, 2005) 

Esta pesquisa indicou que existem dois tipos de Setup: 
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 Setup Interno (SI) – Operações de Setup que podem ser realizadas somente 

quando a máquina estiver parada, como fixação e remoção de matrizes. 

 Setup Externo (SE) – Operações de Setup que devem ser concluídas enquanto 

a máquina estiver funcionando, como o transporte de matrizes da estocagem a 

montagem ou no sentido contrário. 

Em qualquer análise de operação de Setup, é importante distinguir o 

trabalho que pode ser realizado enquanto a máquina está funcionando e aquele que 

deve ser feito quando a máquina está desligada. Utilizando este princípio em Toyo 

Kogyo, o tempo de Setup interno foi reduzido em 50%. 

Shingo (2005) destaca outro ponto importante, um princípio fundamental da 

redução do tempo de Setup, a transformação do Setup interno em Setup 

externo. Com isso, em 1957, ele foi capaz de aumentar a produtividade de uma 

plaina no estaleiro da Mitsubishi em 40%. 

Shingo (2005) formulou a ideia de que qualquer Setup poderia ser executado 

em menos de dez minutos e chamou isso de troca rápida de ferramentas. Hoje, o 

termo mais conhecido é SMED (Single Minute Exchange of Die, que traduzido 

seria “troca de ferramentas em menos de dez minutos”). 

 

O tempo de Setup tipicamente compreende 4 funções: 

 Preparação da matéria-prima, dispositivos de montagem, 

acessórios, etc. – 30% 

 Fixação e remoção de matrizes e ferramentas – 5% 

 Centragem e determinação das dimensões das ferramentas – 15% 

 Processamentos iniciais e ajustes – 50% (SHINGO, 2005) 

 

2.5 AS OITO TÉCNICAS PARA REDUÇÃO DO TEMPO DE SETUP 

 

Em 1970, enquanto Shingo (2005) dava sugestões para o gerente da sessão 

de carrocerias da Toyota para redução do tempo de Setup de uma prensa de 1.000 

toneladas, ele criou 8 técnicas para redução do tempo de Setup. São elas. 
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a) Técnica 1 – Separação das atividades de Setup interno e externo 

Identifique claramente quais operações atuais devem ser 

executadas enquanto a máquina está parada (Setup externo) e quais 

podem ser realizadas com a máquina funcionando (Setup interno). 

Por exemplo, toda preparação e transporte de matrizes, gabaritos, 

dispositivos de fixação, ferramentas e materiais podem ser feitos 

durante o funcionamneto da máquina. Setup interno deve estar 

limitado à remoção da matriz ou ferramenta anterior e fixação da 

nova (SHINGO, 2005, p. 82). 

“Através, simplesmente, da separação e organização das operações 

internas e externas, o tempo de Setup interno (paradas inevitáveis da máquina) 

podem ser reduzidos de 30 a 50%” (SHINGO, 2005, p. 82). 

 

b) Técnica 2 – Converter Setup interno em Setup externo 

Este é o princípio mais poderoso da TRF. Sem ele, não 

poderiam ser atingidos os tempos de Setup inferiores a 10 minutos. 

Fazer esta conversão envolve o reexame das operações para 

verificar se qualquer das etapas foi equivocadamente tomada como 

interna e encontrar maneiras de converter estes Setups internos em 

externos (SHINGO, 2005, p. 82). 

 

c) Técnica 3 – Padronizar a função, não a forma 

A padronização da forma e to tamanho das matrizes pode 

reduzir os tempos de Setup consideravelmente. A padronização da 

forma, porém, é uma perda, porque todas as matrizes teriam de 

adequar-se ao maior tamanho utilizado, o que aumentaria os custos 

desnecessariamente. 

A padronização da função, por outro lado, requer apenas 

uniformidade nas peças necessárias à operação de Setup. Por 

exemplo, acrescentar uma placa ou bloco à borda de fixação da 

matriz padroniza as dimensões somente daquela peça e faz com que 
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seja possível utilizar os mesmos grampos em diferentes Setups 

(SHINGO, 2005, p. 82). 

 

d) Técnica 4- Utilizar grampos funcionais ou eliminar os grampos. 

Shingo (2005) fala sobre a eficiência de fixadores. Ele explica que, embora o 

parafuso seja o mecanismo de fixação mais comum, ele não é eficiente ao passo 

que demanda muito mais movimento do que o realmente necessário para se fixar 

algo. Em um parafuso, somente a última rosca é que realmente fixa, enquanto os 

demais são um desperdício. Do mesmo modo, somente a primeira rosca é que 

liberta o objeto, enquanto as demais são desperdício de movimento. Para ser 

eficiente o parafuso deveria ser um fixador de um único giro. 

“Entre os fixadores funcionais de um único giro estão incluídos o método do 

rasgo em U, o método do furo em forma de pera e o método da braçadeira” (SINGO, 

2005, p. 83). 

 

e) Técnica 5 – Usar dispositivos intermediários 

Nesta técnica Shingo (2005) fala sobre como reduzir os tempos gastos com 

a fase de acerto do Setup. “enquanto a peça presa a um dispositivo está sendo 

processada, a próxima é presa e centrada em um outro.” (Shingo, 2005, p. 84). 

Deste modo, na hora do Setup é possível trocar somente os dispositivos, com as 

peças presas nele, ao invés de trocar as peças e ter de fixá-las e fazer todos os 

ajustes com a máquina parada. Para instalar os dispositivos de forma rápida e fácil 

usam-se grampos. 

 

f) Técnica 6 – Adotar operações paralelas 

Shingo (2005) fala sobre os Setups que envolvem operações em duas ou 

mais partes da máquina, como operações nas partes da frente e de trás da máquina. 
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Se apenas um operário executar essas operações, muito 

tempo e movimento são desperdiçados com o seu deslocamento em 

torno da máquina. Mas quando duas pessoas realizam as operações 

paralelas simultaneamente, o tempo de Setup é geralmente reduzido 

em mais de 50%, devido à economia de movimentos. Uma operação, 

por exemplo, que leva 30 minutos para ser executada por um 

trabalhador pode levar apenas 10 minutos com dois. 

Quando essas operações paralelas são empregadas, o 

número de horas-homem empregadas na preparação é igual ou 

menos do que o número de horas-homem com apenas um 

trabalhador. Dessa forma, elevava-se a taxa de operação da 

máquina. O método é, infelizmente, rejeitado por gerentes que 

acreditam que não podem privar-se de um trabalhador para auxiliar 

no Setup. Quando o Setup é reduzido para 9 minutos ou menos, no 

entanto não há necessidade de uma ajuda de mais do que 3 minutos; 

e com os Setups simplificados, até um trabalhador não qualificado 

pode dar a assistência necessário com eficiência (SHINGO, 2005, p. 

85). 

 

g) Técnica 7 – Eliminar ajustes 

Tipicamente, ajustes e testes-piloto são responsáveis por 5 

a 70% do tempo de Setup interno. A eliminação destes tempos traz 

formidáveis economias de tempo. A eliminação de ajustes inicia com 

o reconhecimento de que a preparação e o ajuste são duas funções 

distintas e separadas. Preparação ocorre na mudança de posição de 

um interruptor de fim de curso. O ajuste ocorre quando o interruptor 

de fim de curso é testado e repetidamente ajustado em uma nova 

posição. A suposição de que o ajuste é inevitável leva a tempos 

desnecessariamente longos de Setup interno e requer um alto nível 

de habilidade e experiência por parte do operador. Porém, os ajustes 

podem ser eliminados, se um padrão for empregado para determinar 

com precisão a posição correta do interruptor de fim de curso. Por 

conseguinte, a preparação será a única operação necessária 

(SHINGO, 2005, p.86). 
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h) Técnica 8 – Mecanização 

A mecanização deve ser considerada somente após haver 

sido feito todo o esforço possível para melhorar os Setups utilizando 

as técnicas descritas. Os 7 primeiros princípios podem reduzir um 

Setup de 2 horas para 3 minutos e a mecanização irá reduzir esse 

tempo em apenas mais 1 minuto. 

A TRF é uma abordagem analítica para a melhoria do Setup 

da qual a mecanização pode reduzir o tempo de Setup em um 

primeiro momento, mas não irá remediar as ineficiências básicas de 

um processo de Setup mal planejado. É muito melhor mecanizar 

Setups após sua total linearização com a aplicação dos princípios da 

TRF (SHINGO, 2005, p. 89). 

 

2.6 OS QUATRO ESTÁGIOS CONCEITUAIS DA TRF (SMED) 

  

A TRF conduz à redução do tempo de Setup de forma progressiva e Shingo 

(2005) fala dos estágios conceituais aos quais a TRF passa. 

 

a) Estágio um 

De acordo com Shingo (2005) este primeiro estágio é um estágio preliminar, 

é o estágio anterior ao início da aplicação da TRF. Nesta etapa, grande parte das 

atividades que poderiam ser executadas com a máquina operando (Setup externo) é 

executada após a parada da máquina (na fase de Setup interno), tendo como 

consequência altos tempos de Setup. 

 

b) Estágio dois 

Consiste basicamente da separação das atividades que devem ser 

realizadas com a máquina parada (Setup interno) das que podem ser realizadas 

enquanto a máquina ainda está operando (Setup externo). Shingo (2005) aconselha 
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fazer uma lista de verificação que inclua todas as peças, condições de operação e 

medidas que tenham de ser realizadas com a máquina em operação. Shingo 

aconselha testar o uso de todos os componentes antes do Setup a fim de evitar 

esperas por não conformidade de insumos ou ferramentas. 

 

c) Estágio três 

O terceiro estágio, de acordo com Shingo (2005), consiste em analisar as 

operações de Setup atuais para determinar se alguma das atividades consideradas 

do Setup interno pode ser convertida em Setup externo. Shingo (2005) cita como 

exemplo pré-aquecer uma matriz de injeção para que o tempo de aquecimento da 

mesma não consuma tempo do Setup interno. 

 

d) Estágio quatro 

Para Shingo (2005) o estágio final da TRF envolve analisar os então Setups 

interno e externo e tentar identificar possíveis ações de melhoria em ambos. 

Ele cita, entre centenas de melhorias obtidas ao longo dos anos com a TRF 

as que comprovaram serem as mais efetivas: 

 Separação bem definida dos Setups interno e externo 

 Conversão total do Setup interno em externo 

 Eliminação de ajustes 

 Fixação sem parafusos 

“Estes métodos podem reduzir os Setups para menos de 5% dos seus 

tempos anteriores” (SHINGO, 2005, p. 91) 

Shingo (2005, p. 91) destaca que “a maneira mais rápida de trocar uma 

ferramenta é não ter de trocá-la”. 
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2.7 KAIZEN E MELHORIA CONTÍNUA 

 

Melhoria contínua não é uma ferramenta da Produção Enxuta, é uma 

filosofia. As ferramentas servem para realizar a transformação lean, mas é a cultura 

de melhoria contínua da Toyota que tanto a difere das demais empresas que tentam 

aplicar o pensamento enxuto em sua fábrica. 

Uma mudança grande requer um esforço grande para acontecer e requer 

um esforço ainda maior para se manter. Percebe-se que poucas melhorias se 

mantém ao longo do tempo. Com uma cultura de melhoria contínua o foco geral da 

empresa é, acima de tudo, na melhoria, sendo mais importante que a própria 

produção diária. Deste modo, ao final de uma mudança grande para melhor, ao 

invés de regredirem para o estado anterior, tentarão sempre melhorar, ir além do 

que já se alcançou. 

É este conceito de melhoria contínua fazendo parte da cultura da empresa 

que está por trás da palavra tão recorrente no meio: Kaizen. 

De acordo com Knabben (2001), o que dificulta o entendimento da palavra 

Kaizen é o fato de não existir na língua portuguesa um vocábulo equivalente. Kaizen 

transmite a ideia de todas as pessoas melhorando todas as coias o tempo todo. O 

termo Kaizen é formado a partir das palavras japonesas Kai, que significa mudança 

e Zen, que significa boa. 

Este tipo de comportamento deve estar atrelado aos conhecidos Eventos 

Kaizens de hoje, descritos a seguir, para que se obtenha melhoras após o mesmo, 

ao invés da regressão para o estado anterior, como muitas vezes acontece. 

Segundo Rother e Shook (1999), existem dois tipos de Kaizen: 

 Kaizen de Fluxo: ou de sistema, que enfoca no fluxo de valor, dirigido ao 

gerenciamento. 

 Kaizen de Processo: que enfoca em processos individuais, dirigido às equipes 

de trabalho e líderes de equipe. 
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Figura 2 – Dois tipos de Kaizen. 
Fonte: ROTHER e SHOOK (1999, p. 8) 

 

Neste trabalho trataremos de Eventos Kaizen de Processo, mais 

especificamente, Eventos Kaizen de Troca Rápida de Ferramentas. 

 

2.8 EVENTO KAIZEN 

 

O “Evento Kaizen” (EK) consiste em uma técnica para a realização para 

implantação de melhorias tanto em um processo produtivo, como em um 

administrativo. (CHAVES, 2010, p. 49) 

Ele representa uma mudança intensa em um curto intervalo de tempo, 

geralmente de um dia a uma semana. É uma técnica para implantação de rápida de 

melhorias, com baixo custo e participação efetiva do nível operacional. 

Atualmente os Eventos Kaizen vêm se popularizando nas empresas como 

forma de realizar uma melhoria. Isto se deve ao fato de que nas mudanças 

tradicionais a prioridade de cada pessoa continua sendo a realização da própria 

função, de modo que os esforços para a melhoria são feitos somente nos tempos 

excedentes ao trabalho, necessitando para tanto um longo horizonte de tempo para 

serem concluídas. 
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O tempo longo e a falta de prioridade na melhoria, bem como a falta de um 

acompanhamento responsável e uma coordenação dos esforços faz com que cada 

atividade necessária para a melhoria aconteça em ritmos e momentos diferentes, ou 

seja, de forma descompassada e lenta. 

As pessoas envolvidas nestes projetos podem ter uma grande dificuldade 

em conciliar suas atividades rotineiras com as atividades de melhoria, o que leva à 

demora encontrada na implantação das ferramentas de Produção Enxuta projetadas 

(NAZARENO, 2008). 

Este contexto de uma melhoria desestruturada, demorada e sem recursos 

humanos suficientes quase sempre resulta em fracasso. 

Ao contrário deste contexto, uma mudança implementada através de um 

Evento Kaizen ocorre em um curto intervalo de tempo com dedicação exclusiva da 

Equipe Kaizen e com prioridade nos recursos da fábrica e no acesso a informações 

necessárias. 

Em Eventos Kaizen de processo, como é o caso de Eventos Kaizen de 

SMED, o tempo que se costuma estabelecer para a realização das melhorias é de 

cinco dias (uma semana), iniciando-se na segunda-feira e encerrando-se na sexta-

feira da mesma semana. 

De acordo com Chaves (2010) o escopo do Evento Kaizen é, portanto, 

altamente concentrado, geralmente focalizando-se em um processo específico ou 

linha de produtos, ou parte dela (por exemplo, eventos Kaizen de redução de tempo 

de Setup são geralmente concentrados em uma única máquina gargalo). 

Eventos Kaizen, de acordo com Nazareno (2008), devem ter as seguintes 

características: 

 Formação de uma equipe de até 12 pessoas. 

 Cumprir a missão em 5 dias (uma semana). 

 A equipe deve ficar inteiramente focada na missão a ser cumprida. 

 Sua dedicação deve ser exclusiva e não ter mais nada a fazer na semana. 
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 Possui prioridade na utilização de recursos fabris e na obtenção de informações. 

Naturalmente, por uma questão de bom senso, recomenda-se reservá-los ou, ao 

menos, alertar as respectivas áreas de suporte previamente. 

O autor afirma que para a realização de um Evento Kaizen de sucesso, 

deve-se tê-lo bem planejado e, para isso, sugere a divisão em três etapas bem 

distintas: 

1. Pré Kaizen 

2. Evento Kaizen 

3. Pós Kaizen 

Chaves (2010) compara a divisão das etapas de realização de um Evento 

Kaizen na literatura entre os autores, conforme Tabela 1: 

 

Tabela 1 – Etapas para realização de Eventos Kaizen segundo diferentes autores. 
Fonte: Chaves (2010) 

 

 

a) Pré-Kaizen 

 

As atividades de Pré-Kaizen se consistem de várias atividades de 

concepção e preparação de infra-estrutura, com o objetivo de facilitar 

a implantação, deixando tudo pronto para o Evento Kaizen. Nesta 
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etapa também deve acontecer a definição dos integrantes da equipe 

Kaizen. Essas atividades e definições do período de Pré Kaizen são 

realizadas pela equipe de melhoria e não necessária mente pelos 

participantes do evento (CHAVES, 2010, p. 53). 

A equipe Kaizen deve ser formada por pessoas envolvidas com a área, da 

área de suporte e pessoas de outras áreas, a fim de contemplar a solução de uma 

maneira ampla e forçando as pessoas a reverem antigos costumes. 

Esta equipe deverá ter um líder com a habilidade de coordenar as atividades 

do time multifuncional, não necessitando dominar a ferramenta e nem pertencer a 

área, e um co-líder, pertencente a área foco. 

Uliana (2010) mostra regras simples e importantes sobre a formação desta 

equipe, como: 

 Independente do nível hierárquico, o voto de todos os participantes tem o 

mesmo peso; 

 Devem ser escolhidas para participar as pessoas que tem influência sobre os 

outros de sua equipe de trabalho, que não participarão do Evento Kaizen; 

 Não devem ser convocadas pessoas importantes para a sustentabilidade e que, 

após o Evento Kaizen, sairão de férias; 

 Não podem ser convocadas pessoa que em um curto período de tempo serão 

dispensadas da companhia. 

É importante também que na fase Pré Kaizen que todos sejam informados 

do que vai acontecer e qual a finalidade e não apenas os afetados pela melhoria. 

Deve-se disponibilizar nesta fase coletes de cores fortes e distoantes dos uniformes 

da empresa para facilitar a identificação da equipe kaizen. 

É importante lembrar que antes mesmo de se escolher o foco do evento 

kaizen, ou seja, antes do Pré-Kaizen é necessário fazer um mapeamento do fluxo de 

valor a fim de encontrar o recurso gargalo e concentrar os esforços de melhoria 

onde trará uma melhoria global para a empresa. 
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b) Evento Kaizen 

 

Comumente estruturado em cinco dias, costuma ser estruturado da seguinte 

maneira: 

 Segunda-feira: capacitação, alinhamento e validação do novo sistema; 

levantamento e programação das atividades de implantação da semana; 

 Terça-feira: realização de ações de implantação; 

 Quarta-feira: realização de ações de implantação; 

 Quinta-feira: simulações de trabalho na situação implantada; definição de 

medidas de acompanhamento; criação das novas instruções de trabalho 

juntamente com a área de qualidade; 

 Sexta-feira: realização da apresentação final do evento. 

É necessário um plano de ação com as atividades de cada período para que 

o evento consiga ser realizado com sucesso. Este deve ser feito pelo time 

multifuncional formado por funcionários das áreas de operações diretas que 

agregam valor ao produto. 

Chaves Filho (2007) nos lembra da necessidade de envolver as áreas que 

podem ser necessárias no Evento Kaizen, como as áreas de manutenção elétrica e 

mecânica. 

Esta fase, além do propósito de gerar as melhorias em si, tem como 

propósito de construir nos trabalhadores competências nas ferramentas, técnicas e 

princípios de produção enxuta e melhoria contínua. 

Existe em todo Evento Kaizen um desafio psicológico por parte de seus 

membros, sendo este desafio maior no primeiro evento, onde ainda nunca foram 

gerados resultados desta forma. 



29 
 

 
 

 

Figura 3 – Curva de desafio psicológico em um Evento Kaizen 
Fonte: Sharma e Moody (2003) 

 

Por este motivo os funcionários devem receber treinamento, tanto nos 

conceitos de produção enxuta e suas ferramentas, como nos conceitos relativos ao 

processo de mudança em si. 

 

c) Pós-Kaizen 

 

 

Na semana do Evento Kaizen é comum aparecerem atividades extras que 

não fazem parte do cronograma da semana. Devem ser então estipulados prazos 

para o cumprimento destas ações pelo líder da equipe e responsáveis. Estas 

atividades bem como aquelas que não poderiam ser implementadas na semana 

Kaizen devido ao seu curto tempo de implementação são as atividades do chamado 

Kaizen de trinta dias, definido por Perin (2005). 
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“O Pós-Kaizen consiste nas atividades de manutenção das 

melhorias implantadas, que chamamos de sustentabilidade. Para que 

não se perca as melhorias implantadas via Evento Kaizen, é muito 

importante que as pessoas que componham a equipe estejam 

diretamente envolvidas no processo foco do evento em questão, pois 

dessa maneira estas pessoas se preocuparão mais em manter o que 

foi feito” (CHAVES, 2010, p. 58). 

Já na semana seguinte ao Evento Kaizen dá-se início ao acompanhamento 

das ações de melhoria. Este acompanhamento consiste, de acordo com Uliana 

(2010), de reuniões semanais do líder da equipe multifuncional com o gerente da 

planta. Este, por sua vez, é informado do andamento do plano de ação e faz 

observações que devem fazer parte da próxima reunião. 

Com freqüência maior, o time multifuncional deve se reunir e analisar os 

resultados obtidos dentro deste período e readequar o plano de ações, caso seja 

necessário. 

Perin (2005) destaca que o empenho da equipe em manter as melhorias, 

finalizar as ações pendentes e continuar o processo de mudança é fundamental para 

o sucesso da metodologia praticada. 

Embora no Evento Kaizen tenha-se transformado o processo produtivo de 

uma situação atual para uma situação futura, esta ainda não é ideal. Portanto, é 

nesta fase Pós Kaizen que muitos desperdícios começam a se tornar evidentes, 

devido à padronização do processo. 

Neste ponto percebe-se que a cultura de melhoria contínua, presente por 

detrás do Evento Kaizen, é fundamental para que os processos continuem 

melhorando mesmo após o Evento Kaizen, criando assim não somente uma 

sustentabilidade das melhorias implementadas, feitas através de auditorias e ações 

de sustentabilidade, descritas a seguir, mas também a sustentabilidade do processo 

contínuo de melhorias. 

 

 



31 
 

 
 

2.9 SUSTENTABILIDADE DAS MELHORIAS 

 

Embora as melhorias obtidas em Eventos Kaizen sejam impressionantes, 

devido a comum desatenção às etapas Pós Kaizen e de sustentabilidade, de acordo 

com Laraia et al. (1999), menos da metade dessas melhorias são sustentáveis a 

longo prazo. 

Jorgensen et al. (2003) afirmam que os diretores acreditavam que os fatores 

facilitadores para a sustentabilidade, referindo-se a ferramentas como “formação em 

ferramentas de melhoria contínua” e “estratégia clara”, estavam no local. Mas os 

outros membros da organização não tinham conhecimento delas. Isso reflete um 

desejo da alta gerência em tomar medidas para resolver problemas e colocar novas 

práticas de trabalho em ação, mas na realidade, eles raramente estão preparados 

para realizar as mudanças mais radicais necessárias para resolver a causa raiz dos 

problemas (CHAVES, 2010). 

Veiga (2009) afirma que o alto índice de falhas na implantação de produção 

enxuta está relacionado ao foco na implantação das ferramentas em detrimento da 

sua filosofia e destaca motivos comuns das falhas em atingir as metas: 

 Não há uma declaração formal de qual é a equipe de melhoria; 

 Não se tem um escopo bem definido de melhorias a se implantar; 

 Não há uma metodologia a se seguir; 

 A equipe não está devidamente treinada nessa metodologia; 

 Não há uma sistematização de acompanhamento do andamento do projeto; 

 A equipe de melhoria não consegue se dedicar ao projeto devido à enorme 

carga de trabalho rotineiro. 

Em meio a diversos fatores influenciando o padrão de sustentabilidade das 

melhorias implementadas no processo produtivo, um modelo para caracterização da 

sustentabilidade foi proposto por Bateman e David (2002) e está ilustrado na Figura 

4, a seguir. 
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Figura 4 : Modelo de Projeção dos Níveis de Sustentabilidade para Diferentes 
Classes de Melhoria de Processo. 

Fonte: Adaptado de Bateman (2005) 
 

 

 

Tabela 2: Apresentação das Classes de Melhoria de Processos. 
Fonte: Adaptado de Bateman (2005) 

 

 

“Percebe-se então que além de todo o cuidado que 

devemos ter para planejar o Evento Kaizen, na etapa pré-evento, 

conscientizando a alta gerência da empresa sobre os princípios da 

mentalidade enxuta, escolhendo a equipe correta para a implantação 

da ferramenta e capacitando-os, o cuidado que devemos ter após o 

vento é de igual importância. O processo de acompanhamento e 

manutenção do que foi implantado deve ser altamente eficiente e tem 

de ser focado em diversos aspectos como a padronização, as 

questões técnicas de aperfeiçoamento tecnológico e a avaliação da 
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aderência do conhecimento às pessoas que participaram do evento” 

(CHAVES 2010). 

“Na etapa de planejamento de melhorias contempladas pelo 

Evento Kaizen, o gerenciamento das mudanças deve ser conduzido 

de forma a discutir intensamente as mudanças propostas que afetam 

as pessoas, fazer simulações na fase de planejamento, expor as 

pessoas afetadas a treinamento do novo sistema e deixar que elas 

definam a situação definitiva” (RENTES, 2000). 

Este processo faz com que os envolvidos com o processo alvo de mudança 

participem ativamente desde a fase de planejamento, envolvendo-se com o projeto, 

ao invés de recebê-lo pronto. Isso aumenta o comprometimento por parte dos 

funcionários. 

O treinamento dado aos funcionários tem fundamental importância no 

desempenho da melhoria e de sua sustentabilidade. Este treinamento deve ser não 

somente sobre as ferramentas e sobre sua importância, viabilizando a realização do 

Evento Kaizen, mas também sobre a mentalidade enxuta, viabilizando uma 

sustentabilidade de melhoria de classe A. Sem isso, a melhor sustentabilidade que 

se pode conseguir seria de classe B ou C. 

É necessário também que as ações de mudança estejam alinhadas com a 

estratégia da empresa, caso contrário o esforço será em vão e prejudicará futuras 

tentativas de melhoria. Deste modo, o escopo dos Eventos Kaizen deve, desde o 

primeiro evento, ser focado em um ponto de fundamental importância para o 

melhoramento do fluxo de valor como um todo, como é o caso do recurso gargalo, 

por exemplo. 

Rentes e Araújo (2006) concordam que o Evento Kaizen deve, além de ser 

compatível com a estratégia da organização, estar amarrado em um 

desenvolvimento preliminar de uma situação futura desejável e/ou idealizada, bem 

como afirmam que é importante que estas iniciativas façam parte de um plano de 

ações com uma visão estratégica de médio e longo prazo. Isto é útil para que estas 

ações não caiam na banalização de ações dispersas e desconexas. 
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“O apoio da Gerência em um processo de mudança é 

fundamental, pois ela é responsável pela definição das metas a 

serem alcançadas pela equipe na área que foi escolhida. Além disso, 

o apoio da Gerência dá credibilidade ao trabalho a ser desenvolvido 

pela equipe, sendo que a presença de um membro da alta 

administração na abertura e na finalização de um Evento Kaizen 

aumenta o interesse dos participantes no evento em se obter 

resultados eficazes” (RENTES, 2000). 

Além disso, o envolvimento da alta gerência traz consigo a vantagem de 

viabilizar o que for preciso para que o evento ocorra conforme planejado. 

Sendo assim, uma melhoria só terá uma sustentabilidade tipo A, ou seja, a 

sustentabilidade desejada na mentalidade da produção enxuta, se contar com: 

 Envolvimento dos operadores 

 Envolvimento dos gestores 

 Estratégia da empresa 

Sem qualquer dos três fatores acima a sustentabilidade de uma melhoria 

será do tipo D ou E. 

2.10 OS PILARES DA SUSTENTABILIDADE DA MELHORIA 

 

A partir de uma citação de Bateman (2005) sobre o conjunto fundamental de 

atividades de melhoria da fase Pós Kaizen para se obter uma sustentabilidade tipo 

A, Chaves (2010) fez um estudo de como fortalecer “os três pilares” da melhoria 

sustentável. 
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Figura 5: Os três pilares para a obtenção da Sustentabilidade de Melhorias iniciadas 
com Eventos Kaizen 

Fonte: Chaves (2010) 
 

O autor apresenta um conjunto de fatores que possibilitam o pleno 

desenvolvimento de cada um dos pilares necessário para a sustentabilidade das 

melhorias, conforme a tabela 3. 

 
Tabela 3: Fatores facilitadores para a sustentabilidade dos Eventos Kaizen 

Fonte: Chaves (2010)
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a) O Primeiro Pilar – Conclusão das Atividades Pós-Kaizen 

 

Problemas podem ocorrer durante o Evento Kaizen impedindo que uma ou 

mais atividades sejam concluídas durante o evento. Estas atividades devem ser 

reprogramadas para o Kaizen de 30 dias. Para que estas atividades sejam 

realizadas no Kaizen de 30 dias é necessário um plano de recursos e atividades 

para finalização das pendências e uma sistematização de acompanhamento do 

plano. Isto pode ser feito através de um cronograma de atividades, com os recursos 

necessários, prazos definidos e responsáveis definidos. 

Os patrocinadores do EK são responsáveis por avaliar os 

resultados obtidos e analisar se, de fato, estas atividades devem ser 

realizadas como está sendo proposto pela equipe do Kaizen. É 

importante também, que a direção compreenda quais motivos 

impediram a equipe de ralizar tais atividades, para poder 

disponibilizar os recursos que considerem necessário para tal. Sendo 

assim, caso estas ações sejam aprovadas pelos patrocinadores, elas 

resultam na lista de atividades do cronograma para os próximos 30 

dias. (CHAVES, 2010, p. 74) 

Chaves (2010) fornece um exemplo deste cronograma na Figura 6. 

 

Para o cronograma do Kaizen de 30 dias é feita a redistribuição das 

responsabilidades sobre as atividades pendentes do Evento Kaizen, uma vez que ao 

fim do mesmo os membros da equipe voltarão as suas atividades normais. 

Deverá ser feita também uma sistematização da rotina de acompanhamento 

deste plano a ser realizada pelo líder ou co-líder do Evento Kaizen. De nada adianta 

criar um plano e não se atentar a seguí-lo. 
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Figura 6: Modelo de Cronograma Pós-Kaizen 
Fonte: Chaves (2010) 

 

b) O Segundo Pilar - Manutenção dos Novos Procedimentos. 

 

Chaves (2010) identifica um conjunto de fatores que se fazem necessários 

para compor o segundo pilar: 

 Padrões de trabalho e procedimentos padrão fáceis de serem compreendidos; 

 Trabalhadores bem treinados nos padrões e procedimentos; 

 Rotina eficaz de auditorias dos novos procedimentos; 

 Capacitação dos operadores nas ferramentas da Produção Enxuta. 

De acordo com Perin (2005), o processo quando padronizado pode alcançar 

altos níveis de qualidade e de produtividade, uma vez que o resultado final é a 

obtenção de reprodução sistemática de uma “melhor prática” para a atividade. 

Uma vez que os padrões de trabalho dizem aos operadores o que fazer, 

como fazer e quando fazer, este deve ser elaborado em conjunto com os mesmos 

para garantir a sustentabilidade das melhorias. 
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O conceito de trabalho pradornizado na produção enxuta refere-se, de 

acordo com Perin, (2005), ao estabelecimento de procedimentos precisos para o 

trabalho de cada um dos operadores em um processo de produção, baseado na 

strês seguintes práticas: 

1. Calcular o Tackt time 

2. Definir a sequência exata de trabalho 

3. Estabelecer o Supermercado ou Estoque Pulmão 

Entretanto, mais importante que ter um padrão de trabalho elaborado, é 

importante ter a sua disposição visual em local de fácil acesso (CHAVES, 2010). 

Para Liker (2005), o controle visual é qualquer dispositivo de comunicação usado no 

ambiente de trabalho para nos dizer rapidamente como o trabalho deve ser 

executado e se há algum desvio de padrão. 

De acordo com Tapping et al.(2002), mudanças, ainda que benéficas, são 

difíceis para a maior parte das pessoas. 

Por isso é importante haver um programa capacitação dos operadores tanto 

nas ferramentas da produção enxuta quanto nos padrões e procedimentos de 

trabalho. 

Ter este programa de capacitação operacional reduz a insegurança dos 

trabalhadores no período de adaptação, aumenta a eficiência da ferramenta e cria 

multiplicadores. 

Como medida de acompanhamento necessária, recomenda-se uma rotina 

de auditoria dos novos procedimentos, podendo esta ser realizada a partir de um 

cheklist de sustentabilidade. 

Araújo e Rentes (2006) concordam que, na fase de consolidadção das 

melhorias, deve-se ter uma preocupação com a ancoragem da melhoria por meio de 

auditorias, na forma de gerenciamento por rondas. Para isso, sugerem que seja 

desenvolvido um check list de verificação, que comtemple itens de organização e 

limpeza da área, o uso de equipamentos indivituais de proteção, gestão visual 

(aplicação e devida atualização dos indicadores) e a correta utilização da ferramenta 

implantada. Assim as auditorias passam a funcionar coo uma forma de prevenir 
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retrocessos e manter a melhoria, dondo feitas de forma rotineira pelos operadores, 

líderes de time, supervisores de linha e gerentes da planta. 

Rentes (208) sugere que esta auditoria, a ser desenvolvida e realizada pelo 

agente de mujdança em conjunto com a equipe de implantação de produção enxuta, 

compreenda nove etapas: 

1. Demarcar claramente fluxos/áreas 

2. Definir responsáveis por cada fluxo/área 

3. Definir rotas de auditoria 

4. Preparar check list de auditoria por área 

5. Definir frequência do gemba walk 

6. Definir localização da Gestão Visual 

7. Efeturar pontuação (nota) de auditoria 

8. Fazer a pepresentação visual da prontuação 

9. Estabelecer sistema de recompensa (PLR, premiação, etc) 

 

c) O Terceiro Pilar – Aplicação das Ferramentas para a Melhoria Contínua. 

 

Para a aplicação das ferramentas para a melhoria contínua, o terceiro pilar 

das melhorias sustentáveis, são necessários: 

 Conhecimento das ferramentas para Melhoria Contínua; 

 Resultados operacionais planejados alinhados com estratégias da empresa. 

Para que o primeiro destes fatores seja realizado, é necessário que o 

programa de capacitação operacional aborde também conceitos como a 

contextualização do surgimento da produção enxuta, os conceitos chave da 

produção enxuta, os sete ou oito desperdícios, além dos conceitos relativos a 

ferramenta a ser aplicada. Este mesmo treinamento deve ser expandido para os 

demais níveis organizacionais. 

Já para o segundo, poderão ser utilizados indicadores que já façam parte do 

SMD da empresa para analisar os progressos das melhorias alcançadas pelo 

andamento do evento. 
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De acordo com Esposto (2008), para que se atenda ao dinamismo nas 

operações requerido pela filosofia da Produção Enxuta, é dado empowerment aos 

operadores do chão-de-fábrica para que executem ações corretivas e de melhorias 

por si próprios, mudando os papéis desses funcionários de simples cumpridores de 

ordens para tomadores de decisão. 

Para isso é necessário que, além de autoridade, esses operadores tenham 

disponíveis as informações requeridas para fomentar adequadamente suas 

decisões, e que essas informações sejam atuais e alinhadas às diretrizes definidas 

para a empresa. 

O autor afirma que em um ambiente lean, não há muito tempo para se tomar 

uma decisão, pois não há proteções ao fluxo de materiais (estoques por exemplo) 

como em sistemas tradicionais. Desta forma, uma vez identificado um problema, 

alguma ação precisa ser rapidamente tomada. O Sistema de Medição de 

Desempenho deve, portanto, promover esse sentido e deixar claro o que deve ser 

feito numa defasagem pequena entre a identificação do problema e a ação tomada. 
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3. CONTEXTUALIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

A empresa em que foi realizada a implantação de técnicas de redução do 

tempo de Setup e de sustentabilidade das melhorias pertence à indústria de 

embalagens plásticas flexíveis. 

Esta é uma indústria exigente e competitiva. Os clientes pertencem a 

diversos setores, comprando desde sacos de lixo a embalagens de produtos 

alimentícios. Como critério de seleção estão a qualidade da embalagem e a 

performance de entrega – diretamente ligada ao lead time. 

No cenário brasileiro as empresas deste setor vivem uma realidade diferente 

das de outras partes do mundo. Dentre os processos de transformação para a 

fabricação de uma embalagem plástica flexível podemos citar a extrusão, impressão, 

laminação, refile e corte e solda. Comumente, empresas deste setor realizam 

apenas um dos processos acima citados, comprando o que precisam de empresas 

que realizam os outros processos. 

No caso brasileiro, o que acontece é que muitas empresas realizam todos os 

processos de transformação da embalagem, tendo assim uma complexidade 

organizacional e produtiva muito maior. 

A empresa onde as técnicas foram implantadas realiza todas as etapas do 

processo produtivo, opera em três turnos de produção, possui cerca de 2500 

funcionários. Possui um grande cliente do setor alimentício e diversos clientes de 

diversos setores. 

Para alguns tipos de produtos, os mais complexos, ela possui poucos 

concorrentes, enquanto que para os produtos comuns, os concorrentes existem as 

dezenas. 

Com o intuito de aumentar a produtividade e reduzir os desperdícios, foi 

criado um grupo de trabalho para as transformações lean da empresa, composto por 

funcionários da empresa e consultores lean. O autor deste trabalho atuou junto ao 

time de consultores. 
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Para compor a equipe lean, alguns funcionários foram deslocados de seus 

cargos para dedicarem-se integralmente a equipe enquanto outros tinham dedicação 

parcial à equipe, por não poderem abandonar seus postos de trabalho. 

A análise do fluxo de valor da empresa em questão foi o que levou à escolha 

do processo em que primeiro deveriam ser implantadas as ferramentas lean: a 

impressão. O motivo desta escolha foi o fato de ser o processo de maior agregação 

de valor ao produto e o mais suscetível a erros, além de ser um dos processos pelos 

quais a família de produtos escolhida para o escopo das melhorias passa. Esta 

suscetibilidade a erros, por sua vez, antes da implantação do lean, representava 

uma alta frequência de ocorrência de problemas, fazendo deste o processo gargalo, 

outro grande motivo para e escolha da impressão como alvo das melhorias iniciais. 

Havia neste setor uma necessidade por se aumentar a taxa de utilização das 

máquinas, que era inferior a 30%, aumentando-se, conseqüentemente, a 

produtividade da empresa, uma vez que o processo de impressão era também o 

processo gargalo da empresa e a empresa trabalha em três turnos de produção. 

Verificou-se que do tempo em que a máquina ficava parada, uma grande 

parte era devido ao Setup entre ordens de produção, contribuindo para a baixa 

produtividade, alto lead time de entrega, alta taxa de refugos e atrasos na entrega, 

conforme visto anteriormente na revisão bibliográfica. 

A Figura 7 ilustra o apontamento de parada de máquina evidenciando a 

proporção do tempo gasto com máquina parada por cada motivo. 

Note o quanto o Setup representa do total do tempo de máquina parada. Os 

insumos listados acima (anilox, tinta, dupla-face, faca, encaixe e clichê) referem-se 

ao tempo parado por problemas ocorridos durante a impressão decorrentes de 

algum dos insumos, e não pela falta de qualidade ou atraso dos mesmos no 

momento do Setup. 

Em média, o tempo para o Setup entre ordens de produção era de seis 

horas, muito superior ao tempo médio de impressão dos pedidos. 
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Figura 7: Apontamentos de parada de máquina em uma semana. 
Fonte: Criado pelo autor. 

 

Embora este tempo fosse visivelmente alto, acreditava-se de que fosse 

normal um Setup de seis horas e que nada poderia ser feito para mudar esta 

realidade, ou seja, os desperdícios estavam incorporados ao processo. 

Comumente, quando se tem um alto tempo de Setup, o que se observa é 

uma produção em grandes lotes para minimizar os custos unitários das paradas por 

Setup. No caso da empresa em questão, mesmo com altos tempos de Setup não 

havia um lote mínimo de embalagens, fator que contribuía para a conquista de 

pedidos entre os concorrentes. 

Embora o lead time fosse alto e a confiabilidade dos processos fosse baixa, 

uma práica comum era a reprogramação das ordens de produção devido a pedidos 

“urgentes” por parte dos clientes, outro fator que influenciava na fidelidade de alguns 

clientes. 

Era mais do que evidente que a aplicação de técnicas de redução do tempo 

de Setup nas máquinas impressoras aliada a uma disseminação da mentalidade 

enxuta traria significativos resultados para a empresa, visto a frequente 

reprogramação da produção e a abrangência no tamanho dos lotes de produção. 
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Era preciso portanto estudar o Setup para entendê-lo e entender o que o 

influencia.  

Tanto o processo de impressão quanto o seu Setup dependem de uma 

grande quantidade de insumos, como tintas, bobinas de filme, clichês, cilindros porta 

clichê, anilox, solvente, etc. Um problema de qualidade em um insumo ou o seu 

atraso é o suficiente para atrasar o Setup em mais algumas horas. Aplicar as 

técnicas de redução do tempo de Setup reduziria o tempo de Setup mas não seria 

suficiente sem uma dinâmica de abastecimento e inspeção dos insumos de 

impressão. 

Tendo em vista os problemas e peculiaridades acima citados, elaborou-se o 

seguinte método de implantação e sustentabilidade. 
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4. DETERMINAÇÃO DO MÉTODO DE IMPLANTAÇÃO E 

SUSTENTABILIDADE 

 

A empresa não possuía um sistema enxuto e nem mesmo nenhuma de suas 

ferramentas, como 5S, SMED, Poka-Yoke, Kanban, etc. Devido a esta falta de 

maturidade lean, o método de implantação deveria ser simples (para se obter maior 

potencial de sustentabilidade), bem como não necessitar de grandes investimentos. 

Necessitava-se obter grandes resultados que impactassem no faturamento, 

na produtividade e no modo de trabalho, uma vez que são os resultados os maiores 

incentivadores para novas mudanças. Um resultado impactante e positivo facilita 

muito a manutenção das melhorias e o apoio por parte do pessoal do chão de 

fábrica. Já uma melhoria difícil de perceber daria a impressão de que estas 

mudanças para nada servem e não fazem sentido, tornando, assim, praticamente 

impossível manter as melhorias ou mesmo realizar novas mudanças. 

Optou-se, portanto, pela aplicação de técnicas de redução do tempo de 

Setup estruturada em um Evento Kaizen de uma semana em uma única máquina 

com uma ampla fase de planejamento (Pré-Kaizen) e uma fase de acompanhamento 

assíduo (Pós-Kaizen). Com resultados positivos nesta máquina então o 

procedimento pode ser aplicado para as demais máquinas do setor de impressão. 

Optou-se pela realização das melhorias em um Evento Kaizen por ser uma 

técnica amplamente utilizada nas empresas e por ser um modo eficaz para se 

aplicar técnicas como SMED. Porém, deu-se uma atenção especial para a fase Pós-

Kaizens, definitiva para a garantia da sustentabilidade das melhorias obtidas através 

do Evento Kaizen. Isso porque embora os Eventos Kaizen costumem ser um ótimo 

modo para se obter resultados com ferramentas da Produção Enxuta, uma pequena 

parcela das melhorias obtidas com Eventos Kaizen permanecem depois de um 

tempo. 

A explicação para isso é simples. De nada adianta aplicar uma ferramenta 

lean e causar uma transformação no modo de se fabricar se esta ação não for 

acompanhada de uma mudança de mentalidade. O próprio Evento Kaizen, porém, é 

também uma ferramenta de transformação que é mal aplicada se não for alinhada 
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com o planejamento estratégico da empresa e de um estudo da empresa e do 

processo de transformação esperado. 

Daí então a importância de um planejamento bem feito do Evento Kaizen. 

Sendo assim, há uma longa fase de planejamento antes do evento e uma longa fase 

de acompanhamento após o evento. 

Na fase de Pré-Kaizen foi realizado um estudo do fluxo de valor, do layout 

do setor de impressão, do estado futuro almejado, dos recursos necessários para a 

mudança para o estado futuro, das etapas intermediárias até este estado futuro 

ideal, foi montada a equipe kaizen e a equipe de insumos (responsável pelo 

abastecimento dos insumos de impressão), foi realizada a filmagem do Setup, foi 

feita a partir desta filmagem a divisão das atividades realizadas durante o Setup, 

foram criados padrões de trabalho para os operadores de impressão, auxiliares de 

impressão e para a equipe de Setup, 

Durante o Evento Kaizen foram realizadas as modificações no ambiente 

fabril, incluindo a criação de uma sala de insumos, a demarcação dos locais dos 

insumos ao lado da máquina, a aplicação do 5S no ambiente de trabalho, a afixação 

dos quadros de programação do Setup, dos insumos e da manutenção da máquina, 

foi realizado o treinamento na mentalidade enxuta e nas técnicas de SMED para os 

operadores, auxiliares e líderes e a foram confeccionados novos carrinhos para o 

transporte de tinta e de camisas porta-clichê. 

Na fase Pós-Kaizen foi realizado o acompanhamento do tempo de Setup, da 

limpeza da máquina, da manutenção da máquina, da utilização dos novos padrões 

de trabalho, da qualidade dos insumos, do preenchimento das planilhas, do 5S e da 

sustentabilidade das melhorias. 

A estruturação do projeto teve início em Abril de 2012 com a definição do 

escopo do projeto a partir da análise do faturamento das famílias de produtos e da 

estimativa do faturamento futuro de novas famílias feita pela gerência. Nesta fase 

também foi definida a aplicação de técnicas de redução do tempo de setup das 

máquinas impressoras. 
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Dentre as máquinas impressoras que atendem a família de produtos do 

escopo do projeto foi escolhida a sequência de aplicação das técnicas de SMED, as 

primeiras uma máquina por evento kaizens e para as demais, um ritmo maior de 

duas ou três máquinas por kaizen. 

O Primeiro Evento Kaizen ocorreu na semana de passagem de Maio para 

Junho, sendo o período que o antecedeu o período conhecido como Pré-Kaizen. 

Na fase Pré-Kaizen atuaram na equipe lean três funcionários de diferentes 

setores da empresa em período integral e dois consultores semanalmente na 

empresa, um deles o autor do trabalho. Tiveram grande participação sem abandonar 

os postos de trabalho o gerente de produção, o líder da impressão e os 

encarregados da impressão, sempre consultando os impressores os coladores de 

clichê e os demais envolvidos com a impressão. 

Coube aos consultores conduzir os membros da equipe, capacitá-los nas 

ferramentas lean e guiá-los para estruturar o evento. 

A Equipe do Evento Kaizen foi composta por funcionário da empresa tanto 

dos setores envolvidos e de suporte como de outro setores. 

A fase Pós-Kaizen foi acompanhada pelos líderes da área, pessoas com 

autoridade sobre os funcionários da impressão para garantirem que os novos 

padrões de trabalho estivessem sendo seguidos corretamente. Os resultados das 

auditorias de sustentabilidade eram discutidos semanalmente com a equipe 

completa juntos com os líderes de impressão. 
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5. APLICAÇÃO NO CASO 

 

Seguindo a indicação da literatura, tendo como estado futuro ideal uma 

organização enxuta, a fim de reduzir a superprodução e aproximar-se de uma 

produção Just in time, pilar da Produção Enxuta, fez-se inicialmente uma separação 

das atividades que agregam das que não agregam valor para o cliente. Reduzir a 

superprodutividade (geradora dos demais desperdícios) deveria ser feita através da 

redução do tempo de Setup, primeiro passo para a produção em pequenos lotes, 

rumo ao Just in time. 

Como primeiro passo foi feita a separação entre Setup interno e Setup 

externo. Este primeiro passo já traz muitas melhorias para o Setup, uma vez que 

todas as atividades eram feitas com a máquina parada. 

Com uma redistribuição das funções, algumas funções puderam também ser 

passadas do Setup interno para o externo, reduzindo ainda mais o tempo de Setup 

ideal. 

Uma padronização dos insumos de Setup também reduziu seu tempo. A 

redução da quantidade de opções de cilindros porta clichê e anilox simplificou o 

Setup consideravelmente. Era possível se fazer o mesmo com menos opções de 

cilindros porta-clichê 

Para aplicar as técnicas de redução do tempo de Setup estruturou-se um 

Evento Kaizen de SMED. Previamente foi feita a separação em tipo de Setup de 

acordo com sua complexidade e tempo necessário. 

A partir de uma filmagem de um Setup do tipo mais complexo foi feita a 

separação das atividades de Setup interno e externo, criados padrões de trabalho 

para os operadores de impressão, auxiliares de impressão e para a equipe de 

Setup. 

Estes padrões baseados nas filmagens consideram já a situação futura ideal 

de Setup. Quando um Setup ocorre fora do padrão é responsabilidade dos 

operadores anotarem  na folha do Pareto de problemas a causa do atraso. 
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Figura 8: Padrão de Trabalho para o Impressor 
Fonte: Criado pelo autor 

 

 

Figura 9: Padrão de trabalho do Auxiliar de Impressão 
Fonte: criado pelo autor 
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Figura 10: Padrão de trabalho da equipe de Setup 
Fonte: Criado pelo autor 

 

Note que o padrão de trabalho do impressor e do auxiliar de impressão 

possuem o mesmo tempo total, enquanto o da equipe de Setup possui um tempo 

menor, já que esta equipe participa de apenas uma parte do Setup em atividades 

específicas e não do Setup por completo. 

Dentro do tempo estipulado para o Setup sobrava tempo de atividades do 

auxiliar. Este tempo foi então alocado para atividades de limpeza e de Setup 

externo. Deste modo, há um tempo planejado para a execução das atividades de 

limpeza, parte da manutenção do 5S da máquina. 

Para garantir que o 5S fosse mantido na máquina é realizado um cheklist de 

sustentabilidade do 5S, a ser realizado pelos líderes da área, conforme ilustrado na 

Figura 11: 
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Figura 11: Checklist de Sustentabilidade do 5S 
Fonte: Criado pelo autor 

 

É importante para o checklist de sustentabilidade do 5S que haja rigor na 

avalização. Portanto, um agitador quase limpo ainda assim é uma agitador sujo. 

Classificá-lo como limpo quando se está “quase limpo” é o mesmo que dizer que não 

se procura deixá-lo limpo pois “quase limpo” já é o suficiente. 

Deste modo, no acompanhamento visual mostrado abaixo, caso o rigor 

fosse menor teria sido atingida a meta com muito mais facilidade, de modo que 

nunca se atingirá um estado de 100% de conformidade das atividades do 5S. 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 O chão está devidamente limpo?

15 O grupo impressor está limpo?

16 As bacias estão vazias?

17 A bancada de doctor blade está limpa?

18 O interior da máquina está limpa?

19

20

21

22

23

Datas

Checklist Diário 5S

01/out 03/out02/outNº 04/outItem para inspeção

A área de insumos usados está sendo esvaziada após o setup?

Os agitadores estão com os filtros de tinta?

Os agitadores estão com os filtros magnéticos?

Os insumos usados estão na área demarcada?

A panela de tinta está conforme o padrão de limpeza?

Todos os baldes de tinta estão fechados?

30/set

O viscosímetro está em funcionamento e com os filtros limpos?

PREENCHER DE ACORDO COM A TABELA ABAIXO:

Os rolos de alumínio estão limpos?

Os anilox em máquina estão conforme ficha técnica?

A bomba de tinta está conforme o padrão de limpeza?

O checklist de manutenção foi preenchido?

O quadro de doctor blade foi preenchido?

Os insumos da próxima OS estão disponibilizados?

O viscosímetro (copo de metal padrão) está disponível na máquina?

S = Sim

N = Não

O tambor central está limpo?

Todos os baldes de tintas em uso estão na máquina e identificados? 

Responsável: Encarregado
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S
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Figura 12: Acompanhamento de Conformidade do Checklist de Sustentabilidade. 
Fonte: Criado pelo autor. 

 

Além desta avaliação da sustentabilidade por parte dos operadores, também 

é realizado um cheklist das atividades de manutenção autônoma de 

responsabilidade do auxiliar e do impressor, conforme Figura 13: 

Na fase Pré-Kaizen foi elaborado um quadro de programação da impressão 

que foi inaugurado durante o Evento Kaizen, conforme Figura 14. 

Este quadro já contempla as próximas máquinas impressoras a receberem 

Eventos Kaizen de 5S. Neste quadro são anotadas as próximas ordens de serviço 

(OS) e suas descrições, bem como o tempo estimado de produção e de Setup. Há 

também um campo para a sequência de programação. Este campo serve para 

alterar a ordem das ordens de serviço que entrarão em máquina de acordo com a 

programação do setor de impressão como um todo, pedidos urgentes, etc. e de 

acordo com a disponibilidade dos insumos de impressão 

Na parte da direita do quadro da Figura 14 pode-se ler: Pasta padrão, 

bobina, clichê colado, tinta, anilox, tubete e uma última coluna chamada kit, esta 

para marcar um “ok” nas ordens de serviço que estavam com os insumos prontos 

disponíveis na sala de insumos. 

Em baixo de cada um dos insumos necessários há duas colunas, uma com a 

indicação “Sol.” e a outra com a indicação “Disp.”, indicando se o referido insumo foi 

57%
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ou não solicitado para o setor responsável e se ele já foi ou não disponibilidado na 

área de insumos. Para ser considerado disponibilizado, o insumo precisa ser 

avaliado quanto a sua qualidade e então, caso a qualidade esteja dentro dos 

padrões esperados, ele é considerado disponibilizado. Somente quando todos os 

insumos estão disponíveis na área de Setup é então marcado um “ok” na coluna kit. 

 

Figura 13: Folha de Checklist de Manutenção Autônoma 
Fonte: Criado pelo autor 

 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

PREENCHER DE ACORDO COM A TABELA ABAIXO:

OK = VERIFICADO E ITEM EM BOM ESTADO

? = NECESSÁRIO PROGRAMAR MANUTENÇÃO

Datas

Responsável: Impressor

Checklist Diário de Manutenção Autônoma

Vídeo Scan Visual Funcionamento

Controles e botoeiras Visual Funcionamento

05/out 06/out 07/out 08/out 09/out

Freio Visual Funcionamento

Mecalor / secagem estufa Visual Funcionamento

Funcionamento

Visual Funcionamento

Luminária

Eixo expansivo

Engate mangueira Visual

Duto de ar (secagem) Funcionamento

Motores Visual Funcionamento

Carrinho para colocar bobina Visual Funcionamento

Funcionamento

Agitador Visual Funcionamento

Funcionamento

Ponto de 

verificação
Método

Corrente de passada do material Visual Funcionamento

Funcionamento

Visual

Nº Item para inspeção

Manômetros Visual Funcionamento

Doctor blade

Viscosímetro Visual

Visual Vazamento

Alinhador desbobinador

Troca automática

Visual

Bombas de tinta Visual

Painel de comando do alinhador 

Mangueiras Visual Vazamento

Funcionamento

Paralamas

Visual Funcionamento

Visual Utilização

Funcionamento

Funcionamento

Mínimo 6,5 bar

 X  = SEM CONDIÇÃO DE OPERAÇÃO

Alinhador embobinador

Visual

Visual

Visual

Motores Visual Fixação

Pressão do ar Visual
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Figura 14: Quadro de Programação da Impressão 
Fonte: Criado pelo autor 

 

.Os kits de insumos que estão “ok” são aqueles cujas ordens de serviço 

podem ser programadas na impressão. Deste modo, nunca entrará em máquina 

uma ordem de serviço cujo kit de insumos não esteja com todos os insumos prontos 

na área de insumos e com a qualidade avaliada. 

No mesmo quadro é marcado também qual é a área da sala de insumos em 

que o kit foi alocado. A demarcação das áreas é visual indicada no chão e por 

placas na parede de cada área. 

Na Figura 15 é possível verificar um exemplo do cheklist de qualidade dos 

insumos de impressão: 

Há uma folha com o padrão da verificação para cada linha do cheklist da 

Figura 15 com uma breve descrição do que deve ser verificado e fotografias para 

exemplificar o que está de acordo com o padrão e o que está fora do padrão. 

Sol. Disp. Sol. Disp. Sol. Disp. Sol. Disp. Sol. Disp. Sol. Disp.

Quadro de Programação Impressão

Máq
Seq. 

Prog
Nº da OS

Tempo 

Prod.+Setup

Área 

do kit

Tinta AniloxPasso 

PC
Descrição KIT

Im
p

re
s

s
o

ra
 1

1
7

Im
p

re
s

s
o

ra
 1

3
0

Im
p

re
s

s
o

ra
 1

3
1

Bobina Clichê coladoPasta Padrão Tubete
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Além do quadro de progamação da impressão, haviam quadros de 

solicitação para cada um dos insumos, localizados em suas respectivas áreas, como 

é o mostrado na Figura 16. 

 

 

Figura 15: Folha do checklist de Qualidade dos Insumos da Impressão 
Fonte: Criado pelo autor. 

 

1 O clichê está limpo conforme o padrão?

2 Todos os pontos estão visíveis no clichê?

3 O clichê está em consições de uso, ou seja, não está rasgado e não contêm vincos?

4 A identificação da clicheria foi cortada (CPV, CPC, cor...)?

5 O microponto foi cortado?

6 O clichê está colado com a fita dupla face recomendada pela arte?

7
As bordas do clichê estão devidamente coladas com a fita crepe e não estão 

sobrepondo a área de impressão?

8 O número de clichês da OS é igual ao número de imagens por cilindro?

9 A distância da fotocélula está de acordo?

10 O cameron está colado?

11 A quantidade de camisas é igual ao número de cores?

12 O perímetro da camisa escolhida corresponde ao especificado pelo artes?

13 O ponto de encaixe está proximo ao clichê?

14 O anilox está limpo conforme o padrão?

15 O anilox disponível atende as necessidades do item?

16 O anilox está em condições de uso, ou seja, não há riscos, furos ou batidas?

17 As cores solicitadas correspondem às que estão no balde?

18 O puch está colado no balde de tinta?

19 A sequência de cores está identificada no balde?

20 O tipo de tinta está correto?

21 A quantidade de tubetes disponibilizados é suficiente?

22 Os tubetes disponibilizados estão em condições de uso (não estão amassados)?

23 A espessura do material corresponde ao solicitado?

24 A quantidade disponibilizada corresponde à mesma quantidade da OS?

25 A largura da bobina corresponde ao solicitado?

26 O tipo de material a ser impresso está correto  (PET, PET SARAN, PE, Nylon...)?

27 O filme está com o tratamento?

          Caso a pergunta não se aplique no momento da auditoria, ela será desconsiderada e assinalada com um traço " - ".

Check List de Qualidade dos Insumos 

ITEM

Insumo QUESTÕES PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS INSUMOS

NOT

A 

(S/N

)

Responsável: Equipe de Insumos nº da OS:

DATA (____/_____/_____)

Observações

C
a
m

is
a
 p

o
rt

a
 c
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ê
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Solicitação de anilox 

M
áq

u
in

a 
1

1
7

 
Sequência         

OS         

CPV         

Anilox 1         

Anilox 2         

Anilox 3         

Anilox 4         

Anilox 5         

Anilox 6         

Anilox 7         

Anilox 8         

Status         

M
áq

u
in

a 
1

3
0

 

Sequência         

OS         

CPV         

Anilox 1         

Anilox 2         

Anilox 3         

Anilox 4         

Anilox 5         

Anilox 6         

Anilox 7         

Anilox 8         

Status         

M
áq

u
in

a 
1

3
1

 

Sequência         

OS         

CPV         

Anilox 1         

Anilox 2         

Anilox 3         

Anilox 4         

Anilox 5         

Anilox 6         

Anilox 7         

Anilox 8         

Status         

 

Figura 16: Modelo de Quadro de solicitação de Anilox 
Fonte: Criado pelo Autor 
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Nestes quadros é possível programar as próximas 4 ordens de serviço, 

podendo redefinir sua ordem assim como é feito no quadro de progamação da 

impressão. Os quadros de programação dos demais insumos seguem um padrão 

semelhante ao ilustrado acima. 

As atividades das fases de Pré-Kaizen, Evento Kaizen e Pós-Kaizens são 

programadas em cronogramas, como o ilustrado a seguir: 

 

Figura 17: Cronograma de realização das atividades do Kaizen 
Fonte: Criado pelo autor 

  

A figura 17 contém um exemplo de cronograma para uma parte das 

atividades da fase de implementação (I) do DMAIC. Para todo o cronograma deve 

ser definido o(s) responsável(veis) pelas atividades, o prazo para sua finalização e o 

status de sua realização. Este status é qualitativo e utiliza padrões simples a partir 

de cores (verde, amarela e vermelha) e símbolos (ampulheta para atividades que 

estão esperando para serem iniciadas, seja pela espera pela conclusão de outra 

atividade precedente ou pela espera de um material ou momento correto). 

Atividades Responsável Status Programado

Armazenamento de camisas

Levantar a necessidade de novos berços para armazenar camisas Irineu, Davi J 20-ago

Confeccionar novos berços para armazenar camisas. Estava programado para 17/08. Evaldo K 16-nov

Disponibilizar berços para armazenar camisas. Estava programado para 17/08. Evaldo K 16-nov

Camisas (Definir com o Davi e Walter como serão os berços das camisas) Evaldo J 16-nov

Elaborar projeto para camisas pesadas (suporte meia cana) - testar a madeira e a chapa dobrada Artur J 31-out

Elaborar projeto da plataforma para colocar camisas no alto Artur J 31-out

Retirar camisas sigmas dos berços Davi 31-out

Retirar suporte das camisas sigma Fabiano 16-nov

Instalar berços que foram modificados (1 berço - 32 cam X até 300mm; e 6 berços - 40 cam X até 230 mm) Fabiano 16-nov

Adaptar 4 berços com suporte meia cana Fabiano 23-nov

Adaptar 4 berços restantes das camisas grandes (para caber 32 cam X até 300mm) Fabiano 30-nov

Confeccionar plataforma para colocar camisas  no alto Artur 30-nov

Organizar e identificar novo local de armazenamento de camisas. Estava programado para 17/08.
Georgia, Bruno, 

Davi
6 16-nov

Realizar teste com a espuma (12mm) nos berços das camisas Artur 16-nov

Definir qual espuma será usada e disparar a compra Artur, Georgia 19-nov

Colocar espumas nos demais berços de camisas Artur, Georgia

Implementar a Situação Futura
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A partir do acompanhamento dos tempos de Setup foi confeccionada a 

tabela 4: 

 

Tabela 4: Apontamento dos tempos médios de Setup para cada turno. 
Fonte: Criado pelo autor 

Seman
a 

11-
jun 

18-
jun 

25-
jun 

02- 
jul 

09-
jul 

16-
jul 

23-
jul 

30-
jul 

06-
ago 

13-
ago 

20-
ago 

27-
ago 

03-
set 

10-
set 

M
é

d
ia

 T
e

m
p

o
 T1 

07:06
:00 

03:36
:00 

04:02
:00 

06:25
:00 

04:05
:00 

03:24
:00 

03:14
:30 

03:46
:20 

02:36
:27 

05:00
:30 

02:36
:30 

02:51
:24 

03:52
:38 

03:47
:25 

T2 
04:41

:00 
03:01

:00 
05:01

:00 
03:25

:00 
02:29

:00 
03:47

:00 
03:26

:40 
01:45

:00 
02:51

:36 
02:59

:30 
03:11

:45 
04:00

:48 
06:09

:30 
04:33

:12 

T3 
06:29

:00 
04:32

:00 
04:00

:00 
03:34

:00 
04:32

:00 
06:19

:00 
03:06

:00 
03:21

:24 
02:42

:37 
07:36

:15 
05:50

:12 
03:24

:00 
04:15

:40 
03:57

:40 

Média 
semana

l 

05:56
:00 

03:32
:00 

04:26
:00 

04:22
:00 

03:34
:00 

03:55
:00 

03:16
:00 

03:05
:00 

02:42
:37 

04:54
:04 

03:47
:50 

03:25
:30 

04:48
:38 

04:00
:25 

                

M
é

d
ia

 (
%

) 

T1 
441
% 

275
% 

196
% 

353
% 

189
% 

210
% 

129
% 

166
% 

107
% 

254
% 

133
% 

102
% 

174
% 

167
% 

T2 
241
% 

142
% 

477
% 

331
% 

75 
% 

167
% 

143
% 

72 
% 

129
% 

111
% 

126
% 

183
% 

335
% 

221
% 

T3 
358
% 

255
% 

198
% 

176
% 

221
% 

346
% 

160
% 

137
% 

176
% 

437
% 

312
% 

222
% 

201
% 

180
% 

Média 
seman

al 

337
% 

203
% 

314
% 

302
% 

153
% 

211
% 

141
% 

131
% 

137
% 

246
% 

179
% 

165
% 

240
% 

183
% 

                
Setups 
aponta

dos 
14 12 12 13 13 8 8 15 22 16 18 14 11 17 

Setups 
não 

aponta
dos 

2 0 3 1 1 1 1 1 0 1 0 0 2 0 

 

 

A partir da tabela 4 obteve-se o gráfico apresentado na Figura 18. 
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Figura 18: Variação semanal do tempo de Setup em relação ao tempo de Setup 
padrão. 

Fonte: Criado pelo autor 
 

Mesmo após a aplicação das técnicas de redução do tempo de Setup 

(SMED), descritas por Shingo (2005), o tempo de Setup estava várias vezes acima 

do esperado. Isso de deve ao fato de que, por mais que tenham sido corrigidas as 

atividades do Setup, os insumos continuavam a dar problemas, de modo que 

deveria ser feito um programa para identificação e resolução dos problemas 

envolvidos aos insumos de impressão. 

Por este motivo foi feito um pareto de problemas do Setup da impressão que 

ficou no quadro de gestão visual ao lado da máquina. 

Durante todo Setup é ligado o cronômetro do quador de gestão visual. Ao 

final de todo o Setup que ultrapassou o tempo estimado o impressor tem a 

responsabilidade de anotar na folha de acompanhamento dos problemas de Setup o 

motivo que gerou o atraso no término no Setup. É importante deixar claro, 

principalmente para os operadores, que o atraso na realização de um Setup não 

implicará em penalizações aos mesmos e que eles não tem responsabilidade pelo 

Setup ocorrer dentro do tempo planejado, mas sim o de indicar os problemas que 

geraram o atraso do Setup. 

A compilação dos problemas apontados no quadro de gestão visual gerou a 

tabela 5. 
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Tabela 5: Acompanhamento do Pareto de Problemas 
Fonte: Criado pelo autor 

 

 

A partir da compilação dos dados apresentados na tabela 5 foi possível 

identificar quais os insumos eram mais responsáveis pelos atrasos no tempo de 

Setup. Identificar os insumos responsáveis não tem o intuito de culpar as áreas 

responsáveis, uma vez que a cultura de identificar culpados para tudo vai contra a 

cultura de identificar soluções para os problemas. 

Deste modo, novos estudos de melhoria foram realizados nas áreas dos 

insumos que mais influenciavam a demora na realização do Setup. Conforme a 

frequência de ocorrência destes defeitos vai diminuindo pode-se notar uma melhora 

no tempo de Setup. 

11-jun 18-jun 25-jun 2-jul 9-jul 16-jul 23-jul 30-jul 6-ago 13-ago 20-ago 27-ago 3-set 10-set

4 2 1 5 6 2 1 0 2 3 1 0 1 2

5 1 2 3 1 1 2 0 2 0 1 3 1 1

0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0

5 2 6 6 3 1 4 6 6 6 7 8 4 1

1 2 6 3 3 3 3 0 3 0 2 1 1 4

0 0 0

1 0 1 1 0 0 2 0 2 2 1 0 0 0

7 2 4 3 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1

3 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1

0 3 0 0 2 1 1 1 2 0 4 1 1 0

0 0 0 0 3 2 1 3 4 0 3 0 0 1

0 1 0 1 4 0 0 0 1 1 1 0 0 0

2 1 2 5 4 3 4 0 5 9 3 0 0 1

7 0 5 2 4 3 4 1 7 8 0 1 0 2

1 2 2 8 4 3 4 3 7 8 7 5 2 1

5 4 4 8 5 4 3 11 5 8 6 5 5 6

2 1 2 3 1 1 3 0 2 5 7 4 2 3

8 4 4 6 5 3 5 1 6 7 5 6 5 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 3 1 1 0 0 0 1 1 0 2 1

3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

Doctor Blade vazando nas laterais

Qualidade no filme (espessura, tratamento...)

Falta de doctor blade (aguardando limpeza)

Tubete amassado

Reunião

Data:  11/07  à 27/08 Máquina: 127 Freqüencia das ocorrências (semanal)

Clichês colados no sentido inverso

Clichê faltando data e versão

Anilox utilizado não é o recomendado

Demora no acerto da tonalidade da tinta

Falta de camisa (esperando colar clichê na mesma)

Troca da fita dupla face do clichê

Camisa torta

Anilox sujo

Anilox riscado ou furado/batido

Tinta com viscosidade muito alta

Clichê com perda de pontos

Clichês com bolhas

Clichês colados fora de encaixe

Entupimento de pontos do clichê

Espaço fotocélula errado

Arte errada

Acompanhamento Pareto dos Problemas

Qual foi a causa do problema?

Clichê desgastado



62 
 

 
 

Nas Figuras de 19 a 22 são exibidos gráficos referentes a evolução no 

tempo dos indicadores de produtividade da máquina. 

 

Figura 19: Gráfico de acompanhamento do tempo em ciclo mensal para uma 
impressora 

Fonte: Criado pelo autor 
 

jun-11 jul-11 ago-11 set-11 out-11 nov-11 dez-11 jan-12 fev-12 mar-12 abr-12 mai-12 jun-12 jul-12 ago-12

Tempo em ciclo (Geral) 25% 24% 29% 29% 30% 33% 28% 33% 33% 25% 29% 27% 29% 26% 36%

Meta - T/C 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0%

T/C (comp.) 28,3% 28,3% 28,3% 28,3% 28,3% 28,3% 28,3% 30,9% 30,9%
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Figura 20: Velocidade Média Mensal para uma impressora 
Fonte: Criado pelo autor 

 

 

jun-11 jul-11 ago-11 set-11 out-11 nov-11 dez-11 jan-12 fev-12 mar-12 abr-12 mai-12 jun-12 jul-12 ago-12

Velocidade média (Geral) 182,7 218,0 222,0 199,9 212,9 204,0 191,9 198,2 206,5 175,0 202,6 183,6 177,3 205,0 228,8

Meta - Vel. Média 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

Vel. Média (comp.) 204,5 204,5 204,5 204,5 204,5 204,5 204,5 216,9 216,9
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Figura 21: Metros produzidos mensal para uma impressora 
Fonte: Criado pelo autor 

 
 
 

jun-11 jul-11 ago-11 set-11 out-11 nov-11 dez-11 jan-12 fev-12 mar-12 abr-12 mai-12 jun-12 jul-12 ago-12

Metros produzidos (3 Turnos) 1.605.53 1.946.70 2.447.53 2.115.67 2.334.87 2.464.61 2.069.63 2.395.48 2.442.18 1.687.06 2.076.71 1.926.44 1.871.10 1.986.67 3.109.37

Meta - Metros produzidos 4.500.00 4.500.00 4.500.00 4.500.00 4.500.00 4.500.00 4.500.00 4.500.00 4.500.00 4.500.00 4.500.00 4.500.00 4.500.00 4.500.00 4.500.00

Metros produzidos (comp.) 2.140.65 2.140.65 2.140.65 2.140.65 2.140.65 2.140.65 2.140.65 2.548.02 2.548.02

-

500.000 

1.000.000 

1.500.000 

2.000.000 

2.500.000 

3.000.000 

M
e

tr
o

s 
p

ro
d

u
zi

d
o

s

Metros produzidos (Mensal) - Impressora: 144

Kaizen

Desconsiderado domingo

Ago,  Jul 12 X último semestre 2011

+ 48,5%



65 
 

 
 

 

Figura 22: Metros produzidos por hora em uma impressora 
Fonte: criado pelo autor 

 

 

 

 

  

jun-11 jul-11 ago-11 set-11 out-11 nov-11 dez-11 jan-12 fev-12 mar-12 abr-12 mai-12 jun-12 jul-12 ago-12

Metros prod. por hora (3 Turnos) 2.573 3.004 3.642 3.391 3.742 4.108 3.194 3.697 4.240 2.603 3.762 2.973 3.119 3.066 4.627 

Meta - Metros produzidos por hora 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 

Metros produzidos por hora - Comp. 3.379 3.379 3.379 3.379 3.379 3.379 3.379 3.846 3.846 
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6. CONCLUSÃO 

 

Embora grande parte das melhorias obtidas através de Eventos Kaizen 

tendam a ser perdidas com o passar do tempo após o evento, ainda assim o  Evento 

Kaizen traz comprovados resultados no curto prazo.  

 Se a maioria das empresas que aplicam ferramentas da produção enxuta 

obtém grandes resultados após o evento, no entanto suas melhorias não se 

sustentam com o passar do tempo. Isto indica que, embora o Evento Kaizen seja 

uma ferramenta forte de implantação, sem a metodologia correta não se pode 

garantir a obtenção de bons resultados que se mantenham com o passar do tempo, 

muito menos que continuem a progredir após o evento. 

Como parte de uma metodologia de sucesso é preciso que o Evento Kaizen 

esteja em sintonia com os objetivos da organização e com a mentalidade de seus 

membros. Sendo assim, sem uma mentalidade enxuta o Evento Kaizen fatalmente 

será uma ação que não conseguirá se sustentar com o passar do tempo. 

É preciso que o Evento Kaizen seja feito no local certo de acordo com o 

mapa de fluxo de valor da empresa e com as devidas fases de preparação do 

evento e dos recursos necessários, conhecida como Pré-Kaizen, Evento Kaizen e de 

acompanhamento das melhorias, conhecido como Pós-Kaizen. 

Também é importante que os resultados obtidos sejam vistos e que os 

envolvidos sejam valorizados para que seja possível uma replicação das melhorias 

obtidas em uma máquina ou setor para as demais. O rigor no acompanhamento da 

manutenção dos novos procedimentos junto com a valorização dos funcionários que 

mantém as melhorias e com a evidenciação dos resultados são o fundamental para 

que se obtenham os melhores resultados com o evento kaizen e uma 

sustentabilidade que busca ir além dos resultados obtidos com o evento, praticando 

a verdadeira mentalidade da melhoria contínua. 

Na aplicação do caso constatou-se que a metodologia funciona mesmo na 

presença de fatores dificultores, como a influência dos insumos de impressão no 

tempo de Setup e que a alta  taxa de casos em que as melhorias não são mantidas 
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após o Evento Kaizen se deve a falta de atenção dada a metodologia de aplicação 

por parte dos gestores. 

Conclui-se, portanto, que o objetivo do trabalho foi alcançado e que as 

melhorias são mantidas de acordo com a atenção dada a sustentabiliade das 

melhorias obtidas com o Evento Kaizen. 
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