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RESUMO 
 
 

ESTUDO PARA REDUÇÃO DE TEMPO DE SETUP EM UM CENTRO DE USINAGEM CNC 
Resumo No mercado de hoje, onde os lotes de peças estão sendo cada vez mais reduzidos 
com a aplicação de sistemas „Just in time‟, e a competitividade cada vez maior, não há espaço 
para tempos improdutivos que não agregam valor aos produtos. Neste contexto encontra se os 
tempos perdidos em um setup, que são identificados como o tempo em que se interrompe a 
produção de uma máquina para que haja a troca de uma peça acabada por uma nova matéria 
prima iniciando a outra, ou para que ajustes de máquina e ferramentas sejam feitos, e 
dispositivos sejam trocados, tempo este, que está diretamente ligado com a variação da 
produção e erros de planejamento. Os mesmos são um “mal” necessário, porém, quanto mais 
ineficientes e menores os lotes, maiores as perdas de produtividade, acarretando em maiores 
ciclos de produção, menores patamares de lucro e menos competitividade à frente dos seus 
concorrentes. Não se pode eliminar o tempo de SETUP completamente, mas podemos diminui-
lo o máximo possível usando principalmente os conceitos e os métodos TRF (Troca Rápida de 
ferramenta). A metodologia TRF (SMED - single minute exchange of die) enfatiza a separação 
e a transferência de elementos do setup interno para o setup externo além de defini-los, 
portanto este trabalho visa mostrar que as técnicas e conceitos TRF através da padronização 
dos dispositivos de fixação e padrões para montagem rápida aplicados em um centro de 
usinagem CNC, instalada em uma indústria de usinagem de médio porte podem ter ótimos 
resultados, para tal, fora feitas medições de todo o tempo gasto em um SETUP sem uso das 
técnicas citadas, sendo este, separado por operações e o tempo gasto em cada uma delas, 
com isso consegue se observar onde pode se reduzir, suprimir ou exterminar este tempo 
desperdiçado ou até mesmo anular a operação considerada desnecessária, através da troca e 
criação de dispositivos e procedimentos padrões, ou transformar setup interno em externo. 
Mesmo contando com poucos recursos financeiros disponíveis pode se ver a possibilidade de 
obtenção nos ganhos na ordem de até 50% no tempo final. Com estas mudanças e melhorias 
ha ganhos significativos no custo-benefício para a empresa, além do tempo total de máquina 
parada minimizado, existe a possibilidade do aumento da produção e entrega de peças no 
prazo determinado; consequentemente um aumento da confiança de clientes, maior tempo de 
máquina disponível para a produção de novas peças, e já não precisaria dar tanta importância 
ao tamanho dos lotes. Com isso, auxiliando na elevação da possibilidade de crescimento na 
quantidade de contratos adquiridos por tal empresa, uma maior segurança no respeito e 
cumprimento de metas e datas, e lucros maximizados. Palavras Chaves: Setup, TRF (SMED), 
Produtividade.  


