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RESUMO 
 
 

A Rexam é a maior fabricante e comercializadora de latas e tampas easy-open de alumínio na 
América Latina, produzindo uma grande variedade de tamanhos de latas, principalmente para o 
mercado de cerveja, refrigerante, café, chá, água e suco. A busca constante pela redução de 
custos e desperdícios desperta nas empresas a importância do monitoramento contínuo de 
seus processos, a fim de mantê-la sempre competitiva dentro de um mercado tão concorrido. 
Em 2012 foi realizado um estudo de melhoria no processo produtivo da empresa Rexam do 
Brasil, mais especificamente um sistema chamado Necker. Esse sistema é projetado para dar 
forma às ambas extremidades dos corpos da lata de duas peças, é um equipamento de ponta, 
e indispensável no processo produtivo da empresa. O sistema consiste de um 
condutor/transportador de alimentação, dez estações de NECKER’s, treze estações de 
transferência, um moto redutor, uma estação Flanger/Reformer, um condutor/transportador de 
saída e um transportador de alimentação. A função do alimentador é receber as latas do 
envernizador (waxer), orientá-las corretamente e encaminhá-las para a estrela de alimentação 
a vácuo. As latas descem do envernizador (waxer) para o alimentador por gravidade. Uma 
esteira posiciona cada lata verticalmente com a extremidade aberta para cima. As latas 
prosseguem pelo transportador de alimentação usando ar comprimido canalizado. O condutor a 
vácuo então transfere a lata para a primeira estação do NECKER. A anomalia a ser analisada 
será o desgaste prematuro, alto spoilage (Refugo) por excesso de jam (enrosco) e prazo de 
vida útil muito curto (entre 04 e 06 meses). Devido à velocidade de produção deste 
equipamento, estas estrelas denominadas de star wheels ficam constantemente em contato 
com as latas a serem conformadas. Elas têm a função de transportar as latas para a próxima 
estação de conformação segurando a lata através de vácuo. Este contato com a lata, rodando 
a uma velocidade de 2000 latas por minuto, gerava um desgaste no perfil de assentamento da 
star wheel. Devido ao desgaste do perfil, havia perda de vácuo, acarretando na perda de 
função e, com a força centrifuga, estas latas acabavam caindo e não terminavam a 
conformação, gerando assim excesso de refugo e excesso de paradas do equipamento, devido 
ao excesso de latas dentro do Necker, necessitando assim, a intervenção do técnico para 
limpar as latas caídas dentro do equipamento, uma vez que este equipamento é dotado de 
sensores de segurança que identificam o volume de massa dentro do equipamento. Tendo em 
vista as questões explanadas acima foram propostas as seguintes modificações para sanar 
este problema e aumentar a produtividade e disponibilidade do equipamento: a recuperação 
das star wheels e usinagem na área de alojamento das latas para instalação de uma camada 
de rollun (material de alta resistência ao desgaste) sem necessidade de compra de novas star 
wheels a curto prazo e a melhoria em cinco máquinas. O resultado após a implantação foi de 
desperdício zero e redução total dos custos sobre o desperdício em análise. No nosso estudo 
de caso, pode-se perceber que através de análises, o problema foi detectado e o processo 
passou por uma melhoria que obteve resultados significativos. Com esta inovação a empresa 
obteve um ganho mensal na produtividade, além da redução do tempo de equipamento parado, 
refugo de produção. Houve também aumento da disponibilidade dos técnicos de produção, 
redução de custos através da redução de desperdício e economia na compra de novas peças. 


