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Este trabalho mostra de uma forma simplificada o uso de uma 
metodologia para analisar a redução do set-up em linhas de envase de 
líquidos para embalagens de até 18 litros, que pode ser adotada por 
empresas dos setores de bebidas, cosméticoss, perfumes, remédios, 
tintas e vernizes. Com a utilização de técnicas de Engenharia de 
Métodos, de conceitos de Troca Rápida de Ferramentas e de Melhoria 
Contínua, que são ferramentas simples de implantar e de baixo custo 
para a empresa, buscou-se mostrar como a metodologia foi 
desenvolvida e aplicada em uma filial de uma empresa multinacional 
de tintas e vernizes. Neste estudo foi possível explicar o que é uma 
linha de envase de líquido e seu funcionamento, descrevendo os 
principais equipamentos encontrados e detalhando quais os tipos mais 
comuns de set-ups realizados nessas máquinas, também apresentou de 
um modo simples e com clareza como a utilização das ferramentas e 
conceitos exibidos que melhoraram na prática os indicadores de 
produção na empresa estudada. 
 
Palavras-chaves: Gestão da Produção; Redução de set-up; Envase de 
Líquidos 
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1. Introdução 

O principal desafio das empresas do mercado de envase de líquidos está em como se tornarem 
mais competitivas operacionalmente, procurando a produtividade de suas linhas de envase 
aproveitando ao máximo o tempo que o equipamento estará disponível, fazê-la operar em seu 
rendimento ótimo e fazendo com que seus produtos cheguem ao mercado consumidor no 
menor tempo possível e ainda garantido um grau de qualidade exigida pelo usuário. 

Os tomadores de decisão se deparam com a situação de que o volume de produção aumenta 
vertiginosamente em um curto período de tempo. Nesse momento, muitos acham que a 
solução em curto prazo é contratar mão-de-obra temporária, aumentar os custos com horas-
extras e mesmo contratar outras empresas para realizar parte da produção excedente. 

Uma solução alternativa mais viável economicamente, entretanto, é fazer uma análise 
minuciosa das linhas de envase de líquidos para verificar o quanto se pode ganhar reduzindo 
as atividades existentes no setup e padronizá-lo.  

O objetivo deste trabalho concentrou-se em apresentar um estudo de redução de set-up 
(processo de redução do tempo necessário para a troca de modelo de um processo, da última 
peça do produto anterior até a primeira peça boa do produto seguinte) em linhas de envase de 
líquidos que se aplicado em uma indústria de tintas e vernizes. 

2. Sistema Produtivo e Medidas de Controle de Produção 

A compreensão do funcionamento do sistema produtivo é fundamental para se estudar um 
processo de operações sistemáticas. Como explica Moreira (1998), um sistema produtivo é 
um conjunto de atividades e operações inter-relacionadas envolvidas na produção de bens e 
serviços.  

Para Slack et al (2002) existe várias formas de se controlar uma produção e que essas formas 
variam de acordo com o negócio da organização, ou seja, pode-se controlar através do 
volume/tonelada produzido durante o mês, quantidade de horas-extras, quantidade de resíduo 
gerado, entre outros. Neste trabalho foram utilizados a produtividade, o lead time (tempo 
gasto em uma operação do princípio ao fim) e o O.E.E. (Overall Equipment Efficiency, 
eficácia geral de equipamento), por serem diretamente afetados com a redução de setup nas 
linhas de envase. Todos os três índices tiveram uma melhora significativa após a aplicação do 
modelo.  

A produtividade é a capacidade de produção em um determinado período de tempo que uma 
pessoa produtiva (operador, ajudante, etc.) é capaz de produzir. Neste trabalho foi 
considerado a unidade de litros/horas-homens já que estamos trabalhando com empresas que 
envasam líquidos. A equação utilizada para calcular a produtividade é mostrada abaixo:  

produtivosensdenstrabalhadaHoras

produçãodeVolume
eodutividad

_hom_º_

__
Pr

×
=  

A Eficácia Geral de Equipamento (O.E.E.) é uma forma de medir o desempenho do 
equipamento. É formado por três elementos: disponibilidade, a performance e taxa de 
qualidade do equipamento. A disponibilidade é uma relação entre total de horas de 
funcionamento do equipamento pelo total de tempo produtivo menos os tempos de paradas do 
equipamento. A performance é a relação entre a velocidade real do equipamento pela sua 
velocidade padrão (ou de projeto). A taxa de qualidade é a relação entre o número de unidades 
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boas pelo o número total de unidades. A fórmula é:  

QualidadedeTaxaePerformancidadeDisponibilEEO __.. ××=  

O Lead Time é uma medida de tempo gasto pelo sistema produtivo para transformar matérias-
primas em produtos acabados (Tubino,1999).  Está diretamente ligado com a flexibilidade que 
a organização tem de responder as oscilações do mercado principalmente em um sistema 
produtivo que produz por lote. 

3. Envase de L íquidos 

A linha de envase é uma linha de produção especializada em inserir o produto produzido em 
uma etapa anterior do processo de fabricação num recipiente, que será o produto final para o 
consumidor; este depois deverá ser embalado em sua unidade logística e por fim é paletizado 
para posterior armazenagem no depósito.  

Aqui se buscou focar apenas o envase de líquidos em empresas do setor químico (produção de 
tintas e vernizes). 

Em seguida serão explicados os principais equipamentos e etapas de uma linha de envase: 

a) Mesa alimentadora: Consiste de uma mesa composta por um conjunto de esteiras ou um 
disco rotatório que alimentam a linha de envase.  

a) Etiquetador ou rotulador: É um equipamento que coloca etiquetas que contém a validade, 
o lote, o código de barras na embalagem do produto.  

b) Envasadora: É o principal equipamento da linha, composta por uma cuba que armazena 
certa quantidade de líquido para dar pressão ao bico de envase, uma bomba que aumenta o 
fluxo do líquido envasado e os bicos de envase. 

c) Colocador de Tampas e Tampador: É um equipamento que posiciona e coloca a tampa na 
embalagem depois de ter sido enchida e fecha a embalagem.  

d) Seladora e Empacotador: Esses equipamentos são responsáveis por formar a unidade 
logística de transporte, ou seja, é a forma como o produto é transportado e armazenado. O 
selamento consiste em envolver o produto com filme plástico para proteger o produto das 
intempéries. 

e) Paletizador: É o equipamento responsável pela a arrumação dos pacotes ou caixas no 
palete, colocando uma folha de papelão entre algumas camadas para evitar que os pacotes 
fiquem deslizando durante o transporte.  

Qualquer uma dessas máquinas citadas acima pode ser manuais, semi-automáticas e 
completamente automáticas. Uma linha, como é possível observar na Figura 1, pode haver de 
uma a quatro pessoas operado-a, tudo dependerá do grau de automação do equipamento. Essa 
decisão ocorrerá se a indústria tiver uma demanda suficientemente grande que compense 
investir em automação para aumentar a produtividade, já que o investimento tem um custo 
alto e se o volume de produção não for grande o retorno do capital investido pode ser muito 
demorado causando problemas relacionados ao retorno do investimento realizado. 
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Figura 1 – Layout de uma linha de envase 

A duração do set-up em uma linha de envase vai depender do tipo de líquido que a empresa 
produz e se há diferença entre lotes. Em média, um setup pode demorar de quinze minutos até 
duas horas aproximadamente, caso o lote seguinte a ser envasado seja idêntico ao anterior (em 
cor, odor, sabor e tipo de embalagem) as mudanças serão poucas. Porém, se o lote que será 
iniciado for completamente diferente, as operações de preparação podem levar mais tempo do 
que o próprio envase do lote.  

A programação da produção deve ser bem planejada para minimizar os set-ups da situação 
quatro, a não ser por uma urgência no pedido ou uma produção especial de um lote (pedido 
exclusivo para um determinado cliente) que é admissível à ocorrência deste tipo de set-up. 
Cabe ao programador de PCP (Planejamento e Controle da Produção) estar alinhado com a 
equipe de supervisão da produção para evitar a concentração dos gargalos em um determinado 
período e também não deixar os níveis de estoque de produto acabado muito baixo.   

4. Metodologia de Análise da Redução de Set-Up 

A metodologia utilizada neste trabalho para redução de set-up segue os passos do Ciclo 
PDCA. No Plan (P) se planeja como será feita a coleta de dados, ou seja, escolha do dia, o 
turno a linha que será realizada. No Do (D) é feito o levantamento de dados e sua posterior 
análise. No Check (C) são verificadas se as melhorias apontadas na etapa anterior são viáveis. 
No Action (A) é implementado o plano de ação criado a partir dos pontos de melhorias 
apontados na etapa do Do. Ao fim de um ciclo, um novo ciclo é realizado com as melhorias 
incorporadas, ou seja, um novo levantamento de dados é realizado, com uma nova análise e 
um novo plano de ação com outras melhoras incorporadas ou mesmo com a eliminação de 
alguma melhoria anterior que na prática não se tornou funcional. 

O estudo se inicia com a preparação de uma planilha que será utilizada para fazer o estudo do 
set-up para a linha de envase (Tabela 1) A planilha é composta por sete colunas que são 
preenchidas de acordo com o detalhamento das seguintes fases do processo: 

− Etapa: Indica a posição da tarefa na seqüência de realização do set-up; 
− Descrição: Descreve como a tarefa é realizada pelo funcionário, deve ser clara e objetiva 

para que não surjam dúvidas na análise dos dados; 
− Pessoa: Indica quem executou a tarefa. Essa coluna é importante para saber como as 

atividades são divididas entre a equipe, pois caso haja um acúmulo de tarefas para um 
mesmo funcionário elas devem ser redistribuídas para os demais; 

− Duração: Indica quanto tempo à tarefa levou para ser realizada. Para esse registro é 
importante utilizar um cronômetro para ser preciso na medição uma vez que é o tempo 
que irá dizer se o set-up da linha está fora do ideal de até dez minutos; 

− Distância: Contabiliza quanto o funcionário andou pra realizar a tarefa. Para auxiliar na 
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medição, devem-se fazer marcações no piso ao redor da linha de envase com distâncias 
conhecidas, por exemplo, 1m entre as linhas. Esse registro é importante para reduzir o 
esforço do funcionário e reduzir as perdas com movimentação e transporte. 

− Tipo de Perdas: Baseando-se no modelo das sete perdas (Troca Rápida de Ferramenta), 
nesta coluna identificam-se e classificam-nas as perdas que ocorrem na execução da 
tarefa. 

− Ferramenta: Descreve a ferramenta usada na tarefa. 
− Observações: É o espaço reservado para alguma anotação extra que sirva para análise 

futura dos dados coletados. 

Etapa Descr ição Pessoa Duração Distância Perda Ferramenta Observação 
1        
2        
N        
Fonte: Indústria estudada (2006) 

Tabela 1 – Coleta de dados 

Com a tabela em mãos, deve-se escolher a linha de envase que será feita o estudo, escolher o 
turno que dever ser realizado e em que horário será realizado. É importante que seja feita a 
coleta nos outros turnos em horários diferentes uma vez que cada turno possui uma equipe 
diferente que realiza o set-up de uma forma diferente da outra e a realização em horários 
diferentes é devido ao ritmo de trabalho do funcionário variar ao longo do dia. Uma filmadora 
deve ser posicionada próximo à linha, mas com o cuidado de não interferir na execução das 
tarefas nem o ritmo de trabalho dos funcionários, uma pessoa fica responsável por anotar as 
etapas na tabela e controlar o cronômetro e outra por operar a filmadora. Caso a linha possua 
muita gente operando, é necessário mais pessoas para anotar na tabela (no máximo são dois 
funcionários para cada pessoa anotando).  Para cada funcionário estudado, deve-se ter uma 
tabela. 

7. Estudo de Caso – Empresa do Setor  de Tintas e Vernizes 

O estudo de caso foi realizado em uma fábrica de tintas e vernizes para a linha imobiliária. 
Ela é líder em vendas no Nordeste e a segunda em vendas no Brasil. Pertencente a um grupo 
estrangeiro que é o um dos maiores do mundo em vendas de tintas no setor imobiliário.  

Com um volume de produção de aproximadamente 150 milhões de litros/ano, possui um 
leque de 1.500 produtos comercializados atendendo a todos os estado do país e exportando 
para 20 países, localizados na América do Sul, Caribe, África, Oceania e Oriente Médio. A 
fábrica possui seis linhas de envase sendo uma de massa corrida, duas de tintas base sintética 
e três de tintas base água. Este estudo se concentrou apenas nas três linhas base água. Na 
Tabela 2 segue uma descrição das três linhas selecionadas: 
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Também permite o envase de 
embalagens de 3,6 L , 2,4 L e 0,9L e 
é responsável por 18 % do volume 
de produção mensal da empresa. A 
composição da linha é de um 
etiquetador automática, uma 
envasadora volumétrica de dois 
bicos, uma seladora e a paletização é
manual. A equipe tem a mesma 
composição da linha 2 e as mesmas 
funções. A produtividade média em 
um turno é a mesma da linha 2, o 
O.E.E. é de 48 % éo tempo médio 
de envase éde quatro horas 
(considerando um lote médio de 
10.000 L). É a linha mais antiga das 
três e envasa tintas de cor. 

Permite o envase de embalagens de 
3,6 L , 2,4 L e 0,9L e é responsável 
por 10 % do volume de produção 
mensal da empresa. A linha é
composta por uma envasadora
gravimétrica automática de seis 
bicos, uma mesa alimentadora, um 
etiquetador e um colocador de 
tampas automáticas, uma seladora e 
a paletização é feita manualmente. A 
equipe que opera é composta por 
quatro pessoas: uma pessoa coloca 
embalagem vazia, outra operando a 
envasadora, outra opera a seladora e 
a última forma o palete. A 
produtividade média em um turno é
de 469 Litros / hora x Homem, o 
O.E.E. da máquina é de 45 % e o 
tempo médio de envase éde quatro 
horas e meia (considerando um lote 
médio de 10.000 L). É uma linha 
exclusiva para o envase de brancos.

Exclusiva para o envase de 
embalagem de 18 L, é responsável 
por 45 % do volume de produção 
mensal da empresa. A linha é
composta por uma envasadora de três 
bicos do tipo gravimétrica, um 
etiquetador e um colocador de tampas 
automáticas e um paletizador, mas 
não possui uma seladora nem mesa 
alimentadora. A linha é operada por 
duas pessoas: uma colocando 
embalagem vazia e envasando e outra 
paletizando. A produtividade média 
num turno de produção de oito horas 
é de 1.050 Litros/hora.Homem, o 
O.E.E. da máquina éde 53 % e o 
tempo médio de envase três horas 
(considerando um lote médio de 
10.000 L) . 

Fonte: O Autor (2006)

Linha 3L inha 2 L inha 1 
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Tabela 2 – Linhas Selecionadas 

As linhas possuem o mesmo layout (paralelas entre si), porém estão a uma distância de doze 
metros umas das outras. Cada uma possui um setup próprio, com tempos diferentes de 
execução. A equipe da linha 2 é a mesma que opera a linha 3. Não existia um respeito quanto 
à seqüência de cor, dava-se preferência aos produtos com viscosidade mais baixa pois têm 
uma melhor vazão nos bicos de envase nem a quantidade mínima que o equipamento poderia 
fazer. 

A primeira linha de envase escolhida para o início do estudo foi a linha 1, a escolha se deu 
pelo fato dela ser responsável por uma parte significativa do volume total e também por ser a 
linha mais simples entre as três. Após o levantamento de dados, verificou-se que o tempo 
gasto com set-up varia entre 20 minutos à 1 hora e 20 minutos (considerando o tempo mínimo 
para a situação 1 e o máximo para a situação 2) sendo às vezes maior que tempo usado para 
envasar um lote. Todos os setups verificados eram do tipo interno.As principais atividades (as 
que levam mais tempo) do set-up da linha 1 estão descritas na Tabela 3:  

O único ajuste que a máquina recebe é regulagem do bico para encher a lata como peso certo 
daquele lote. O ajuste é feito determinando com contrapesos o peso que se quer na célula de 
carga. Leva-se de 5 a 10 minutos.

Ajuste do bico de envase

Perde-se quase 30 minutos esperando que a empilhadeira traga um palete com embalagens 
vazias. As embalagens ficam em um depósito a 60 m de distância.

Espera de embalagem vazia

É uma atividade que leva entre 10 a 20 minutos por causa do peso da mangueira (20 kg), da 
distância entre as válvulas dos tanques (aproximadamente 2m), da dificuldade de movimentar a 
bomba onde a mangueira está acoplada e da dificuldade em engatar a mangueira com a válvula 
pois o engate é rosqueado e, para isso, usa-se uma chave inglesa de 3” (10 kg). A tarefa é
realizada por duas pessoas e percorrendo uma distância entre 2m a 20m.

Desacoplamento da mangueira da 
válvula do tanque envasado e acoplar no 
próximo a ser iniciado

A lavagem dos bicos de envase é feita utilizando um tubo aço carbono de 1,5 m de cumprimento 
que despeja a água resultante da lavagem em um tacho que será reaproveitado no processo de 
fabricação. Os bicos são lavados um por vez e é preciso duas pessoas para realizar a tarefa. 
Gasta-se um tempo de 15 a 40 minutos uma vez que é preciso lavar também o reservatório que 
alimenta os bicos (capacidade de 200 L) e também irádepender do produto que foi envasado
pois se tiver uma cor forte ou se tiver muita resina (substânciaelástica que seca nos bicos) se 
gastará mais tempo.

Lavagem dos bicos

Fonte: O Autor (2006)

Descr içãoPr incipais setups

O único ajuste que a máquina recebe é regulagem do bico para encher a lata como peso certo 
daquele lote. O ajuste é feito determinando com contrapesos o peso que se quer na célula de 
carga. Leva-se de 5 a 10 minutos.

Ajuste do bico de envase

Perde-se quase 30 minutos esperando que a empilhadeira traga um palete com embalagens 
vazias. As embalagens ficam em um depósito a 60 m de distância.

Espera de embalagem vazia

É uma atividade que leva entre 10 a 20 minutos por causa do peso da mangueira (20 kg), da 
distância entre as válvulas dos tanques (aproximadamente 2m), da dificuldade de movimentar a 
bomba onde a mangueira está acoplada e da dificuldade em engatar a mangueira com a válvula 
pois o engate é rosqueado e, para isso, usa-se uma chave inglesa de 3” (10 kg). A tarefa é
realizada por duas pessoas e percorrendo uma distância entre 2m a 20m.

Desacoplamento da mangueira da 
válvula do tanque envasado e acoplar no 
próximo a ser iniciado

A lavagem dos bicos de envase é feita utilizando um tubo aço carbono de 1,5 m de cumprimento 
que despeja a água resultante da lavagem em um tacho que será reaproveitado no processo de 
fabricação. Os bicos são lavados um por vez e é preciso duas pessoas para realizar a tarefa. 
Gasta-se um tempo de 15 a 40 minutos uma vez que é preciso lavar também o reservatório que 
alimenta os bicos (capacidade de 200 L) e também irádepender do produto que foi envasado
pois se tiver uma cor forte ou se tiver muita resina (substânciaelástica que seca nos bicos) se 
gastará mais tempo.

Lavagem dos bicos

Fonte: O Autor (2006)

Descr içãoPr incipais setups

 

Tabela 3 – Principais atividades do setup linha 1 
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A linha 3 foi a segunda a ser estudada devido ao mix de produtos que ela faz junto com o 
percentual de produção que ela é responsável. Por ser uma linha antiga e não ter muita 
precisão, o seu set-up varia de 20 minutos à 1 hora e 40 minutos (considerando a situação 1 
para o caso mínimo e a situação 4 para o tempo máximo). Diferente da linha 1, ela possui 
tanto setup interno como externo. Na Tabela 4, os principais setups são descritos: 

abastecer a seladora com um novo rolo de filme plástico, leva-se quase 10 minutos devido à
distância do depósito onde eles se encontram (15 m). A seladora utiliza dois rolos de bobina por 
lote. É feita por duas pessoas.

Alimentar a seladora

leva quase 30 minutos a preparação de toda a linha, épreciso trocar as matrizes do etiquetador, 
regular a abertura das guias das esteiras, regular altura do caidor de tampas e do tampador. Por 
ser uma envasadora volumétrica , a regulagem da vazão dos bicos para uma embalagem menor 
que 3,6 L não tem precisão fazendo com que o produto saia com o peso abaixo ou acima do 
aceitável, por isso, anula-se um dos bicos dando vazão total ao remanescente. Ajusta-se também 
a altura do bico. É realizado pelas três pessoas simultaneamente.

Preparação para uma embalagem 
diferente do lote envasado

a regulagem é feita através de um temporizador que regula o tempo de abertura dos bicos e da 
válvula de ar comprimido que regular a pressão de cada bico. Esse setup é o único externo, leva 
quase 15 minutos e só é feita por operadores experientes. Durante esta regulagem o ritmo da 
máquina fica abaixo do padrão.

Ajuste do bico de envase

a mesma situação descrita para linha 1.Espera de embalagem vazia

é a mesma situação descrita para a linha 1.Desacoplamento da mangueira da 
válvula do tanque envasado e acoplar no 
próximo a ser iniciado

a lavagem é feita de forma semelhante à linha 1 a diferença está na quantidade de bicos que 
nesta máquina são apenas dois. O tempo gasto é de 10 minutos uma vez que a capacidade de seu 
reservatório é de 30 L. Duas pessoas realizam a tarefa.

Lavagem dos bicos

Fonte: O Autor (2006)
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abastecer a seladora com um novo rolo de filme plástico, leva-se quase 10 minutos devido à
distância do depósito onde eles se encontram (15 m). A seladora utiliza dois rolos de bobina por 
lote. É feita por duas pessoas.
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que 3,6 L não tem precisão fazendo com que o produto saia com o peso abaixo ou acima do 
aceitável, por isso, anula-se um dos bicos dando vazão total ao remanescente. Ajusta-se também 
a altura do bico. É realizado pelas três pessoas simultaneamente.

Preparação para uma embalagem 
diferente do lote envasado

a regulagem é feita através de um temporizador que regula o tempo de abertura dos bicos e da 
válvula de ar comprimido que regular a pressão de cada bico. Esse setup é o único externo, leva 
quase 15 minutos e só é feita por operadores experientes. Durante esta regulagem o ritmo da 
máquina fica abaixo do padrão.

Ajuste do bico de envase

a mesma situação descrita para linha 1.Espera de embalagem vazia

é a mesma situação descrita para a linha 1.Desacoplamento da mangueira da 
válvula do tanque envasado e acoplar no 
próximo a ser iniciado

a lavagem é feita de forma semelhante à linha 1 a diferença está na quantidade de bicos que 
nesta máquina são apenas dois. O tempo gasto é de 10 minutos uma vez que a capacidade de seu 
reservatório é de 30 L. Duas pessoas realizam a tarefa.

Lavagem dos bicos

Fonte: O Autor (2006)
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Tabela 4 – Principais atividades do set-up linha 2 

A linha 2 foi a última a ser estudada. É a linha mais nova das três e a única em que a 
envasadora é automática. Tem capacidade para realizar o mesmo volume e mix que a linha 3, 
mas devido à quantidade de bicos leva mais tempo para ser limpa. O seu setup varia de 10 
minutos à 1 hora (considerando o mínimo para situação 1 e o máximo para situação 2). Na 
Tabela 4 segue a descrição de pontos mais importantes do set-up da linha: 

a mesma dificuldade relatada na linha 3.Alimentar a seladora

a diferença em relação à linha 3 está na envasadora. Não é necessário anular nenhum bico 
porque a máquina é do tipo gravimétrica e a precisão se mantém para qualquer tipo de 
embalagem. Os bicos têm a altura regulada através de um conjunto de polias que ajuda abaixa-
los simultaneamente, porém há a dificuldade da força aplicada no dispositivo que é muito 
grande. Leva-se 45 minutos para regular toda a linha com a ajuda de duas pessoas. Não são 
necessárias pessoas experientes para realizar estes ajustes. 

Preparação para uma embalagem 
diferente do lote envasado

por ser uma máquina gravimétrica, ela possui um ajuste semelhante à linha , é preciso apenas 
ajustar os contrapesos das células de carga de cada bico. Uma única pessoa é capaz de ajustá-la 
levando um tempo apenas de 8 minutos.

Ajuste do bico de envase

é a mesma situação descrita anteriormente nas outras linhas..Espera de embalagem vazia

é a mesma situação descrita nas outras duas linhas.Desacoplamento da mangueira da 
válvula do tanque envasado e acoplar no 
próximo a ser iniciado

por possuir seis bicos, por se usar a mesma ferramenta das outras linhas e os bicos serem lavados 
individualmente e a máquina possuí um reservatório com capacidade de 80L, a lavagem leva 20 
minutos para ser concluída e é realizada por duas pessoas.

Lavagem dos bicos

Fonte: O Autor (2006)
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a mesma dificuldade relatada na linha 3.Alimentar a seladora

a diferença em relação à linha 3 está na envasadora. Não é necessário anular nenhum bico 
porque a máquina é do tipo gravimétrica e a precisão se mantém para qualquer tipo de 
embalagem. Os bicos têm a altura regulada através de um conjunto de polias que ajuda abaixa-
los simultaneamente, porém há a dificuldade da força aplicada no dispositivo que é muito 
grande. Leva-se 45 minutos para regular toda a linha com a ajuda de duas pessoas. Não são 
necessárias pessoas experientes para realizar estes ajustes. 

Preparação para uma embalagem 
diferente do lote envasado

por ser uma máquina gravimétrica, ela possui um ajuste semelhante à linha , é preciso apenas 
ajustar os contrapesos das células de carga de cada bico. Uma única pessoa é capaz de ajustá-la 
levando um tempo apenas de 8 minutos.

Ajuste do bico de envase

é a mesma situação descrita anteriormente nas outras linhas..Espera de embalagem vazia

é a mesma situação descrita nas outras duas linhas.Desacoplamento da mangueira da 
válvula do tanque envasado e acoplar no 
próximo a ser iniciado

por possuir seis bicos, por se usar a mesma ferramenta das outras linhas e os bicos serem lavados 
individualmente e a máquina possuí um reservatório com capacidade de 80L, a lavagem leva 20 
minutos para ser concluída e é realizada por duas pessoas.

Lavagem dos bicos

Fonte: O Autor (2006)
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Tabela 5 – Principais atividades do set-up linha 3 

O estudo de cada linha foi analisado separadamente por uma comissão e um plano de ação foi 
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traçado separadamente para as linhas. Os pontos em comum exigiram maior atenção visto que 
a solução deles resultaria em melhoria para todas as linhas. As ações levaram seis meses para 
serem implantadas e tiveram soluções simples e de baixo custo. Abaixo estão expostas às 
soluções comuns entre as respectivas linhas: 

− Desacoplamento da mangueira da válvula do tanque envasado e acoplar no próximo a ser 
iniciado: foi construída uma plataforma em U entre as linhas que centralizou todas as 
tubulações que saiam dos tanques, agora as tubulações estão a uma distância de 15cm uma 
da outra. Os engates rosqueados foram substituídos por engates rápido do tipo mola-trava. 
As bombas que antes ficavam em carrinhos que tinham que ser movimentados juntos com 
as mangueiras passaram a ser fixas na plataforma e o chão que ficava todo sujo com 
respingos de tinta da movimentação das mangueiras passou a ficar limpo e a sujeira ficou 
toda concentrada na plataforma. O tempo de execução da tarefa ficou reduzido há apenas 3 
minutos e a distância percorrida são no máximo 4m e apenas uma pessoa é capaz de 
realizar a tarefa. Houve também uma melhora na condição de trabalho do funcionário já 
que ele faz menos movimentação e esforço. 

− Espera por embalagens vazias: criou-se uma área próxima às envasadoras destinadas a 
armazenar todas as embalagens que iriam ser utilizadas no turno. Os paletes não são 
empilhados para permitir que os funcionários da linha com uma paleteira consigam trazer 
as embalagens sem a ajuda da empilhadeira. A distância foi reduzida para 10m e o tempo 
de espera não passa de 1 minuto. 

− Adoção do lote mínimo: para evitar um tempo de operação menor do que o tempo de 
setup, adotou-se um lote mínimo para cada linha com uma quantidade que permita a 
máquina passa mais tempo envasando do que realizando setup. 

− Programação baseado na seqüência gradativa de cor: segue-se uma seqüência baseando-se 
na cor do produto para reduzir o tempo gasto com a lavagem dos bicos e do reservatório, 
respeitando a necessidade do estoque. 

− Desativação da linha 3: após o estudo, verificou-se que o tempo perdido em setup era 
maior do que o tempo de operação, o setup era difícil de ser realizado, não era rentável 
investir em um equipamento que não tinha precisão no peso da embalagem e o custo de 
manutenção da linha era muito alto. Verificou-se também que a linha 2 era capaz de 
assumir o volume e o mix produzido pela linha 3. 

A operação de ajustes nos bicos de envase não sofreu alteração. 

As melhorias nas medidas de produção e no tempo de setup de cada linha estão mostradas na 
Tabela 6, com o comparativo do antes do depois. 

Fonte: Indústria estudada (2006)

4 h4,5 h2,75h3 hTempo de envase

51%45%58%53%O.E.E

625 L / h.H469 L / h.H1.190 L / h.H1.050 L / h.HProdutividade

5 a 40 min10 a 60 min10 a 20 min20 a 80 minTempo de setup

DepoisAntes DepoisAntes

Linha 2Linha 1
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Tabela 6  – Comparativo de resultados 
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Depois de terminado o prazo das implantações das melhorias e dos treinamentos sobre os 
novos métodos inseridos, um novo ciclo PDCA deve ser iniciado utilizando esse cenário atual 
apresentado acima buscando novas melhorias e possíveis problemas causados pela nova 
configuração. 

Conclusão 

O desafio de tentar mudar uma linha de produção possui muitas barreiras, porém os 
impedimentos são mais psicológicos do que físicos. Tentar introduzir conceitos, mesmo que 
antigos como é o caso da Troca Rápida de Ferramentas desenvolvidas por Shigeo Shingo em 
1950, em mentes conservadoras constitui uma barreira que só pode ser superada com 
persistência da equipe e responsabilidade nos momentos de assumir o fracasso. Barreiras 
como à citada acima só puderam ser superadas com o total apoio da alta direção, que ajudou a 
financiar e derrubar mitos existentes na empresa.  

Este estudo apresentou de um modo simples e com clareza como a utilização das ferramentas 
e conceitos exibidos que melhoraram na prática os indicadores de produção de uma indústria 
de tintas e vernizes da região. 

Ferramentas como o mapeamento do set-up de uma linha de envase de líquidos, desenvolvida 
a partir do estudo de tempos e movimentos, descreveu todas as operações realizadas com 
detalhes sobre o tempo de execução, à distância percorrida, as ferramentas utilizadas, o risco 
de acidentes de cada tarefa e o que cada funcionário faz e permitiu aplicar os conceitos da 
TRF e dos princípios das Sete Perdas na redução do número de operações executadas em cada 
setup. Tudo isso, no entanto só foi possível ser realizado através de um planejamento de todas 
as etapas com prazo e responsáveis pela execução, para isso usou-se o ciclo PDCA. 

Referências 

BARNES, R. M . Estudo de movimentos e tempos: projeto e medida de trabalho. São Paulo: Edgard Blucher, 
1977. 

FOGLIATTO, F. S. FAGUNDES, P. R. M . Troca rápida de ferramentas: proposta metodológica e estudo de 
caso. Gest. Prod. vol.10 n..2 São Carlos: Ago. 2003. 

MENEGON, D. NAZARENO, R. R. RENTES, A. F. Relacionamento entre desperdícios e técnicas a serem 
adotadas em um Sistema de Produção Enxuta. XXIII Encontro Nac. de Eng. de Produção - Ouro Preto, MG, 
Brasil, 21 a 24 de out de 2003. 

MOREIRA, D. Administração da produção e operações. São Paulo: Pioneira Editora, 1998. 

OHNO, T. O Sistema Toyota de Produção: além da produção em larga escala. Porto Alegre: Bookman, 1997. 

SHINGO, S. Sistema de troca rápida de ferramenta: uma revolução nos sistemas produtivos. Porto Alegre: 
Bookman, 2000. 

SLACK, N., CHAMBERS, S., JOHNSTON, R. Administração da produção. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

TAYLOR, F. W. Princípios de administração científica. 8 ed. São Paulo: Atlas, 1990. 

TUBINO, D. F. Sistemas de produção: a produtividade no chão de fábrica. Porto Alegre: Bookman, 1999. 


