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RESUMO 
 
 

Com a globalização e as novas exigências do mercado as empresas foram induzidas pelo 
sistema capitalista a se posicionarem em um espaço visando a sua estabilidade. As constantes 
exigências para redução de custos e maior flexibilidade de produtos têm pressionado os 
gerentes e supervisores a buscar constantes melhorias nos processos e eliminar ao máximo os 
desperdícios no ciclo produtivo. Devido a grande concentração de montadoras do setor 
automobilístico, algumas fábricas de autopeças do segmento de termoplásticos ocuparam 
grande espaço na região do Vale do Paraíba, contribuindo para um cenário altamente 
competitivo, resultando em um mercado globalizado e exigente, visando à competitividade e a 
sobrevivência, agregando valor ao processo, produto e pessoas. Na era atual o fator chave da 
competitividade entre empresas é a diferenciação. Esta diferenciação pode ser atingida através 
da inovação ao nível dos processos produtivos. Desta forma, o presente trabalho se propôs a 
avaliar os efeitos da implantação do SMED (Single Minute Exchange of Die – Troca Rápida de 
Ferramenta) para reduzir tempos improdutivos durante o setup, em uma célula de injetoras de 
uma empresa fabricante de módulos plásticos para automóveis. Dentro de uma organização o 
SMED, promove mudanças substanciais, pois proporciona uma flexibilização na fabricação de 
produtos. A metodologia consiste na separação e na transferência de elementos do setup 
interno para o setup externo objetivando a redução de custos e desperdícios referentes ao 
processo produtivo aumentando assim sua eficiência. Quando adotou-se o sistema de troca 
rápida de ferramentas foram obtidos alguns benefícios, tais como: ao reduzir os tempos de 
setup, as taxas de operação da máquina aumentam; a produção em pequenos lotes reduz 
significativamente os estoques de produtos acabados e a geração de estoques entre processos 
(intermediários); por fim, a produção pode responder rapidamente às flutuações da demanda, 
através de ajustes para adequar-se a mudanças nas exigências de modelo e ao tempo de 
entrega (SHINGO, 1996, p.148). Foi abordada também a filosofia Lean Manufacturing com 
suas definições e conceitos que contribuem para o crescimento organizacional, visando a 
redução de tempos improdutivos e otimização do processo, tornando, desta forma, a empresa 
mais competitiva no mercado mundial. Para melhor compreensão da filosofia e 
desenvolvimento efetivo da proposta foi realizado um estudo de caso onde foi analisada a 
condição anterior a implementação de uma indústria de autopeças que apresentava um tempo 
de setup de 64,5 minutos e após a implementação o resultado obtido foi a redução no tempo 
de setup do processo em 70%, ou seja, ocupando apenas 19,5 minutos. Conclui-se que a 
filosofia é de fácil aplicação e apresentou resultados significativos obtidos através da aplicação 
real do método e soluções simples e, na maioria sem custos adicionais. Observou-se que com 
uma equipe sólida e motivada o percentual de fracasso se tornou insignificante e com isso 
pode-se atingir os objetivos traçados no inicio da implementação da filosofia Lean, fazendo 
com que os resultados obtidos fossem satisfatórios para a empresa. ISSN 1981-8688 


