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RESUMO 
 
 

As empresas estão cada vez mais em busca de melhores resultados, a fim de se manterem 
competitivas, por isso, há uma preocupação muito grande quanto ao tempo de máquina 
disponível para produção e também visa uma preocupação com a segurança no ambiente de 
trabalho. O tempo de setup de uma prensa é visto pelas empresas como um tempo 
improdutivo, pode-se reduzir esse tempo consideravelmente através da automatização do 
processo, evitando-se que as empresas façam gastos desnecessários como, pagamento de 
horas extras aos funcionários ou até mesmo investimentos em novos equipamentos para 
atender a demanda, além de buscar não ter custos altos, a empresas buscam também gerar 
uma segurança maior aos seus funcionários. O tempo de setup dos equipamentos é uma 
operação muitas vezes complexa e demorada e sem qualquer valor acrescentado para o 
produto, com isso quem sai com perdas é a empresa, sendo que a sua redução tem efeito 
direto no tempo disponível para a produção e na redução do tempo total de máquina parada. 
Este trabalho foi realizado a partir de certos dados coletados numa empresa qualificada e 
certificada pela ISO9001 e ISOTS16949 que fornece peças automotivas, tendo como destaque 
a estampagem de peças como, Travessas, Longarinas, Suportes, estampados estruturais que 
podem variar de 0,8 mm a 12 mm de espessura e com comprimento até 12 metros, dentre 
outras. O trabalho estuda soluções que visam reduzir o custo de mão de obra na preparação 
de uma prensa de grande porte e garantir uma segurança maior aos funcionários, avaliando o 
novo tempo de troca de ferramenta desta prensa, observou-se que o estudo que está se 
propondo nesse trabalho é fundamental no dia de hoje para a indústria, tendo também como 
objetivo este trabalho reduzir o custo de preparação, analisar a mão de obra e a padronização 
dos meios de preparação de máquina com maior segurança aos funcionários aumentando-se a 
capacidade produtiva do equipamento, tornando a produção mais enxuta e livre de grandes 
paradas, proporcionando a empresa máquinas disponíveis por mais tempo, desta forma 
possibilitando atender seus clientes com maior flexibilidade e menos gastos, tendo como 
resposta do estudo o antes e o depois da adaptação, e observando os pontos positivos e 
pontos negativos. A metodologia usada como base para desenvolver este trabalho são os 
conceitos utilizados no Sistema Toyota de Produção, que iniciou-se no Japão na década de 
1950, onde diversas técnicas foram criadas com o objetivo de aumentar a produtividade e a 
eficiência dos sistemas produtivos e também o método TRF (TROCA RÁPIDA DE 
FERRAMENTA). 


