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RESUMO 
 
 

Com objetivo de redução de custos evitando desperdícios, as empresas têm visto com bons 
olhos métodos e meios para redução do tempo de setup. Seu estudo tem se tornado cada vez 
mais relevante no cenário atual das indústrias que buscam se destacar no mercado altamente 
competitivo. O setup das maquinas é parte importante nos processos de manufatura, o avanço 
do seu estudo está cada vez maior, em busca de melhores resultados. Nosso estudo abrange 
as principais definições, aplicando algumas técnicas de troca rápida de ferramentas, reduzindo 
o tempo de troca de moldes em máquinas que injetam plásticos. As ferramentas de engenharia 
serão utilizadas como auxilio para solucionar o problema, estruturar o trabalho, apurar 
condições iniciais e os resultados obtidos. Verificar ao final do trabalho a possibilidade de obter 
resultados significativos e positivos alterando itens no ambiente fabril, enfatizar as melhorias na 
produtividade da manufatura além de colaborar com a segurança das operações. O trabalho foi 
desenvolvido em uma das plantas de uma multinacional que atua no ramo automotivo. O foco 
deste estudo será na área de manufatura - injeção de peças plásticas automotivas. Ambiente 
onde são realizados os setups de máquinas injetoras. Na indústria automotiva, é necessário 
que o tempo de resposta aos pedidos seja rápido, que os modelos sejam entregues conforme 
solicitado e de forma sequenciada. Dentre as possibilidades de melhoria no processo produtivo, 
encontra-se a alternativa de reduzir o tempo de setup de máquinas. Tal alternativa no cenário 
atual tem sido cada vez mais relevante, já que o tempo improdutivo decorrente das trocas de 
ferramentas é considerado como desperdício. O tempo de setup é definido como o tempo 
decorrido na troca do processo do final da produção de um lote até a produção da primeira 
peça boa do próximo lote, a troca rápida e o fluxo organizado dos processos garante que não 
haverá desperdícios referentes a produtos que aguardam para serem processados. É realizado 
um planejamento de ações para eliminar as causas das interferências nas trocas e assim 
atingir o objetivo do projeto. Os benefícios da troca rápida de ferramentas estendem-se além da 
redução dos tempos de troca de ferramentas, ocorrendo também a redução dos estoques de 
produto acabado e em processo, maior flexibilidade, disponibilidade de produção e 
consequentemente melhoria nos indicadores de produtividade, eliminação de erros durante as 
trocas devido à redução das atividades, melhoria na qualidade dos produtos em virtude da 
melhoria nos processos e antecipação das condições de operação, maior segurança, em 
consequência, a simplificação das operações, além da melhor organização, limpeza e 
padronização no trabalho. Uma das motivações para o desenvolvimento deste trabalho é a 
necessidade de aumentar a produtividade da manufatura em busca de melhorar o atendimento 
do cliente externo. Ao final desse trabalho foi verificado que é possível obter resultados 
significativos fazendo algumas mudanças no ambiente fabril, e que melhorias na produtividade 
da manufatura e na segurança das operações são evidentes. 


