
 

 

 
EMPRESA DO SETOR DE COSMÉTICOS 

ALCANÇA A MELHORIA NO 

PROCESSO ATRAVÉS DA REDUÇÃO DO 

SETUP COM USO DA ABORDAGEM DE 

SHINGO (SMED) 
 

Ronney Teixeira Cardoso (UFSCar) 

ronney.cardoso@faber-castell.com.br 

Ana Paula Hayashi (UFSCar) 

ana.paula.hayashi@hotmail.com 

 

 

 

Nos dias de hoje, onde o ambiente competitivo domina o panorama 

mundial, as empresas precisam estar sempre atentas às oportunidades 

de melhoria em suas funções. É exatamente dentro desse contexto que 

este trabalho se insere tendo como objetivo analisar o efeito do evento 

kaizen pós-implementação do SMED- Single-Minute Exchange of Die.  

A pesquisa foi realizada através de um estudo de caso em uma fábrica 

do setor de cosméticos. Observou um aumento motivacional do time da 

produção (chão de fábrica) que colaborou na implementação, 

posterior, da Manutenção Produtiva Total (TPM). Dessa forma, pode-

se dizer proporcionou uma redução de 79,5% no setup e também uma 

economia de 20% nos custos com a manutenção dos equipamentos. 

Outro ganho observado pós-SMED foi a redução do lead time que 

baixou de 12 semanas para 4 semanas, ou seja,  houve um ganho de 

66%  na produtividade da empresa. 
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1. Introdução  

Nos últimos anos o Brasil apresentou baixos índices de crescimento do PIB (Produto Interno 

Bruto) na indústria em geral (+2,2% a.a.). Em relação aos índices da Indústria de Produtos de 

Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos este apresentou ao longo dos últimos anos, 

crescimento (+10,0% a.a.) superior que o restante das indústrias brasileiras (ABIHPEC, 

2013). 

Para que isso seja possível o setor de cosméticos busca constantemente um diferencial 

competitivo através de melhoria no serviço, qualidade e inovação (incremental).  

Dessa forma, a pesquisa tem como objetivo analisar o efeito do evento kaizen pós-

implementação do SMED.  

Na seção 2 serão apresentados, de forma concisa, alguns conceitos referentes a este trabalho. 

Considera-se de extrema importância abordar os seguintes pontos: melhoria contínua e 

SMED. 

 

2. Referencial Teórico  

2.1 Melhoria Contínua (Kaizen) 

De acordo com Daychouw (2010, p.135) “kaizen significa mudança para melhor, é uma 

palavra de origem japonesa e tem o significado de melhoria contínua na vida em geral, seja 

ela pessoal, familiar, social e no trabalho”. 

Conforme Gilmore (1990), melhoria contínua é a integração das filosofias organizacionais, 

técnicas e estruturais para atingir a melhoria de desempenho sustentável em todas as suas 

atividades, de forma ininterrupta e constante. Outros autores complementam essa ideia 

definindo-a como sendo um processo planejado, organizado e sistêmico de caráter contínuo, 

incremental e de abrangência da companhia visando melhorar o desempenho (JORGENSEN 

et al., 2006). 

Há ainda outra definição de Kaizen que é uma filosofia de gestão japonesa de melhoria 

contínua de processos pela eliminação de desperdícios. Através da identificação de 

desperdícios (mudas), por meio de observações em tempo real e no próprio local (gemba), 

eliminando-os, um a um, a custo mínimo. Realizado através de trabalho em equipe de 
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operadores, gestores, áreas de apoio e outros, compartilhando conhecimentos e experiências 

para aumentar a eficiência em tempo hábil (IMAI, 1990; MAXIMIANO, 2012). 

O kaizen pode ser de dois tipos: pontual (processo) e fluxo (sistema). O primeiro tipo 

(processo) tem o foco em melhorias específicas, tais como sugestões dos operadores em como 

melhorar o trabalho, ideias para a implementação de dispositivos poka-yoke etc. Pode ser 

estruturado em kaizen “Teian” (ideias), programas de sugestões individuais ou em grupos, 

círculos de controle de qualidade ou então, mais recentemente, em projetos “seis sigma”. Ou 

ainda, serem formalizados em kaizens de 1 semana ou “kaizen blitz”.  O segundo tipo de 

kaizen é o de fluxo ou de sistema em que se aborda um fluxo de valor de uma família de 

produtos e se implementam ações que trarão substanciais melhorias nesse fluxo, a técnica 

utilizada é o Mapa do Fluxo de Valor (FERRO, 2005). 

Nos itens 3 e 3.1 serão abordados o evento kaizen, do tipo blitz, realizado pela fábrica, afim de 

obter os objetivos em melhorias dos processos com o intuito de atingir os objetivos que foram 

propostos inicialmente. É importante, ressaltar, que a equipe de colaboradores da fábrica 

recebeu um treinamento no Pré-Work onde foi explicado o que é kaizen, como e quando 

utilizá-lo.  

A seguir, são apresentados alguns dos objetivos do evento kaizen: 

 Aumentar a produtividade; 

  Reduzir defeitos (zero defeito); 

  Reduzir estoques; 

  Gerenciar visualmente; 

  Layout funcional e flexível; 

  Ergonomia; 

  Valorizar os operadores; 

 Diminuir o setup. 

Nesta parte da análise serão detalhadas as técnicas utilizadas pela fábrica no evento kaizen 

cujo objetivo foi reduzir o tempo do setup. As técnicas utilizadas foram:  

 Diagrama espaguete; 
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 Diagrama de fluxo padrão; 

 Fluxo Padrão; 

 Estudo de layout; 

 Mapa de fluxo de valor (MFV); 

 SMED (ver o item 2.2). 

 Takt time; 

A palavra alemã “takt” significa “compasso”. Dessa forma, takt time foi introduzida no Japão 

na década de 1930 com o sentido de “ritmo de produção” (ROTHER; SHOOK, 1998). 

Sendo assim, o takt é fundamental para definir os novos investimentos, pois é a referência 

para projetar o fluxo de valor, evitando que a empresa adquira máquinas rápidas demais, com 

tempos de ciclo muito menores do que o takt.  Este também ajudar a identificar onde estão os 

reais gargalos nos processos (FERRO, 2005b). 

Em relação ao um bom funcionamento do layout foram utilizados 4 regras. A saber: 

 Que seja “fluxo de uma peça”, do começo ao fim; 

 Se possível uma única pessoa a operar do começo ao fim (o número de pessoas é 

determinado pelo Takt Time); 

 Não forçar nenhum movimento do operador; 

 Só definir após teste, com simulações (com maquetes, protótipos), em tamanho ou 

escala real. 

O Diagrama de Espaguete é uma técnica que mostra o deslocamento do operador durante a 

atividade. Todos os postos de trabalho devem estar presentes no diagrama. Cada operador no 

posto deve ter seu deslocamento representado por uma ou mais linhas conforme o necessário. 

Deve-se conhecer a distância percorrida em cada representação e a frequência em que ocorre 

esse deslocamento. Conhecido todas as distâncias e frequências é feito uma tabela para somar 

o total de metros percorridos em um turno de trabalho. 

Já o Fluxo Padrão é um diagrama que mostra o fluxo do processo e a localização do material 

com relação à máquina e ao layout do processo. O diagrama mostra os três elementos do 
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Trabalho Padrão: Takt Time, Sequência de Trabalho e Inventário Padrão (informa também 

pontos de verificação da qualidade e segurança). 

E a última técnica a ser abordada, porém não menos importante que as outras é o Mapa do 

Fluxo de Valor, como o próprio nome diz é um mapa, onde é  representado toda ação (que 

agrega valor ou não) necessária para fazer um produto passar por todos os seus fluxos 

essenciais. 

Como foi dito anteriormente, essas são as técnicas que foram utilizadas no trabalho. Porém, 

algumas delas serão abordadas implicitamente na pesquisa, ou seja, não será demonstrado, por 

exemplo, o takt time, estudo do layout e MFV. 

 

2.2 Troca Rápida de Ferramenta - SMED 

A seção 2.2 é denominada de Troca Rápida de Ferramenta – SMED (Single-Minute Exchange 

of Die). A técnica foi idealizada por Shigeo Shingo, engenheiro da Toyota foi quem inventou 

o SMED, técnica que permite que o tempo de preparação das máquinas (setup) seja no menor 

tempo possível (SHINGO, 2003). 

De acordo com Shingo (2003) nas operações de fabricação tradicionais os setups eficientes 

requerem três elementos: 

 Conhecimento da estrutura e funcionamento da máquina e do equipamento, bem 

como ferramentas, matrizes, guias e dentre outros; 

 Habilidade / experiência na montagem e remoção destes elementos e na 

medição, centragem, ajuste e calibragem após as corridas de testes; 

 Operadores altamente qualificados, e embora as máquinas sejam simples (é 

recomendado que ao implementar a produção enxuta as máquinas sejam 

pequenas e simples, pois permite maior flexibilidade no processo) não 

represente problemas quando quebram, mas o conhecimento especializado é 

sempre bom ter por perto, pois ás vezes, a máquina pode ser muito complexa. 

O setup pode ser classificado em dois tipos: interno (TPI- tempo de preparado interno é 

realizado somente quando a máquina estiver parada. Exemplo: montagem ou remoção de 

matrizes) e externo (TPE- tempo de preparação externo, tais como: transportar a matriz que 

foi utilizada até o almoxarifado, este tipo de setup é aquele onde as operações podem ser 

realizadas com a máquina em funcionamento) (SHINGO, 2003). 
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O SMED contribui para a eliminação de gargalos, busca de maior (flexibilidade e redução de 

custos. A aplicação desta técnica segue três etapas (SHINGO, 1993). São elas: 

1) Etapa – Separação de setup interno e externo: A distinção das atividades de setup é a 

primeira etapa de aplicação da técnica SMED.  

Alguns procedimentos que auxiliam a implementação desta etapa: 

- Filmagem da operação de setup; 

- Utilização de Check list. Tem como objetivo auxiliar o desenvolvimento do processo 

de troca de produto. Durante a elaboração do check list é necessário listar todas as peças 

e passos requeridos no setup. As informações devem ser claras e objetivas. A utilização 

de um check list mal formulado pode tornar confuso o desenvolvimento das operações 

do setup, podendo ser ignorado pelos operadores; 

-Checagem funcional Tem o intuito de analisar se as peças e ferramentas necessárias 

para a execução do setup estão em perfeitas condições. A checagem funcional deve ser 

executada antes do começo do setup. Desta forma, peças danificadas podem ser 

identificadas e reparadas antecipadamente; 

- Melhoria do transporte de peças e ferramentas: Todas as peças, como, insertos, 

moldes, dispositivos de fixação e ferramentas necessárias para a execução do setup 

necessitam ser transportadas da área de estocagem de peças para o equipamento e, após 

o término do lote, de volta para a área de estocagem. A movimentação das peças deve 

ser executada como setup externo. 

2) Etapa – Converter setup interno em externo: As operações do setup interno, separadas das 

operações do setup externo na etapa anterior, devem ser reexaminadas para verificar a 

possibilidade de serem realizadas enquanto o equipamento estiver em operação. 

A conversão do setup interno em externo é obtida pela análise da função das operações do 

setup, buscando reavaliar os procedimentos convencionais e as novas possibilidades de 

melhoria.  

É importante, neste momento, adotar novos pontos de vista que não estejam influenciados por 

antigos costumes. A partir dessa etapa, operações que não contribuem para a melhoria da 

operação do setup devem ser identificadas e eliminadas. 
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 As técnicas de análise e solução de problemas e de filmagem da operação do setup também 

podem ser aplicadas nessa etapa. Outra técnica a ser utilizada é o projeto estatístico de 

experimentos, com o objetivo de determinar o ajuste ótimo dos equipamentos e eliminar o 

tempo perdido no setup em operações de tentativa e erro. 

Alguns procedimentos que auxiliam a implementação desta etapa: 

- Antecipação dos ajustes das condições operacionais: O objetivo desta medida é a 

preparação das peças, ferramentas e condições necessárias antes do início do setup 

interno. Como o ajuste da peça em um dispositivo padrão, encaixado com facilidade na 

máquina. Ou a identificação prévia dos parâmetros necessários para o ajuste da peça na 

máquina, como comprimento, altura e diâmetro dentre outros. 

- Padronização dos parâmetros: Quando as ferramentas ou as partes do equipamento em 

uma nova operação são diferentes das anteriores, os operadores tendem a consumir mais 

tempo com ajustes durante o setup, geralmente com o equipamento parado. A 

padronização – manter condições semelhantes de uma operação para outra – ajuda a 

reduzir os tempos de setup interno e externo. 

- Projeto estatístico de experimentos, com o objetivo de determinar o ajuste ótimo dos 

equipamentos e eliminar o tempo perdido no setup em operações de tentativa e erro. 

3) Etapa – Aperfeiçoar todos os tipos de setup: Esta etapa necessita de uma análise detalhada 

de cada atividade elementar. Visa à obtenção de melhorias em todas as etapas do processo de 

setup. 

Alguns procedimentos auxiliam a implementação desta etapa: 

- Estreitamento do setup externo: A implementação de melhorias do setup externo inclui 

a estocagem e o transporte de peças do equipamento e ferramentas. Alguns exemplos de 

melhorias possíveis, tais como: recursos de armazenamento que é a utilização de 

estantes e salas climatizadas para possibilitar condições perfeitas de armazenamento das 

peças e, por fim, o uso do gerenciamento de estoque. 

- Estreitamento do setup interno: que pode ser de dois tipos o de operações em paralelo 

que divide e aloca as tarefas do setup interno entre dois ou mais operadores. Deste 

modo, duas ou mais atividades independentes entre si podem ser executadas ao mesmo 

tempo, reduzindo a duração do setup. E a outra forma é através da utilização de “fixação 

funcional” é uma fixação que possibilita prender objetos no local necessário com 
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mínimo esforço. Desta forma, é possível eliminar porcas e parafusos que são 

trabalhosos para serem afixados e se perdem facilmente. 

 

3. Estudo de Caso 

Esta pesquisa é classificada como sendo exploratória e descritiva e foi realizada por meio de 

um estudo de caso único (YIN, 2005). 

O estudo de caso tem caráter empírico, investiga um fenômeno atual dentro de um contexto 

real e é extraído de múltiplas fontes de evidência onde o contexto em que ocorre é um fator 

importante, com base em Yin (2005) e Miguel (2010). 

De acordo com Miguel (2010) para conferir maior validade no estudo de caso, o autor sugere 

uma proposta para sua condução, seguindo uma sequência composta por:  

 Definição de uma estrutura conceitual teórica, mapeada através da literatura, 

delineamento de proposições e delimitação de suas fronteiras da pesquisa;  

 Planejar o caso, selecionando a(s) unidade(s) de análise, escolher os meios para 

coleta e análise, desenvolver o protocolo para a coleta e definir os meios de 

controle;  

 Conduzir um teste piloto;  

 Coletar os dados;  

 Analisar os dados;  

 Gerar o relatório. 

Sobre a unidade de análise a empresa analisada pertence ao setor de cosméticos que vendem 

seus produtos para mais de 100 marcas e exporta a produção para mais de 14 países. A 

capacidade produtiva da instalação está em torno de 40 milhões de lápis ao ano. 

O objeto de estudo pode ser visto na Figura 1 - Apontadeira.  O estudo realizado com takt 

time foi definido que o número ideal é de duas Apontadeiras necessárias para atender a 

produção diária da fábrica 

 

        Figura 1 – Apontadeira 
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Os demais procedimentos do estudo de caso podem ser visualizados no cronograma das 

atividades do evento kaizen realizado pela fábrica, ver Figura 2.   

 

 

Figura 2 – Evento Kaizen  

 

 

 

Definição do Pré-Work: 

 Necessidade de filmagens dos setups (antes e durante o evento) das apontadeiras; 

 As filmagens seriam realizadas por um fotógrafo contratado (no pré-work e três dias 

do workshop). 
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Agenda do Evento: 

1º Dia (10/7) - Abertura do Evento e Treinamento Teórico e Análise de melhorias; 

2º Dia (12/7) - Execução das melhorias; 

3º Dia (13/7) - Avaliação dos resultados e encerramento. 

Na Abertura da atividade foi entregue para cada participante uma Cartilha do Evento Kaizen. 

A intenção da Cartilha é informar aos colaboradores a cultura da empresa, através do Quadro 

1. 

Quadro 1 - Cartilha do Evento Kaizen  



 

XXXV ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
Perspectivas Globais para a Engenharia de Produção 

Fortaleza, CE, Brasil, 13 a 16 de outubro de 2015. 
 

 

 

 

11 

Qualidade:

Não passar defeito para  o próximo estágio, processo ou posto de trabalho;

Não produzir defeitos;

 Não receber defeitos do estágio ou processo anterior;

Não fazer retrabalhos / reformas;

Três princípios da manufatura:

Manufaturar com Takt time;

Manufatura com fluxo contínuo (Nagare) ;

 Produção puxada.

Como montar/erguer uma linha de montagem:

Desocupar a linha principal ao máximo e ocupar as sub-linhas e postos de sub-montagem;

Tornar o fornecimento de sub-montagens efetivos e com qualidade.

Coisas que o operador não precisa fazer durante a produção:

 Não ter que procurar;

 Não ter que escolher;

Não ter que se virar;

Não ter que inventar modos de fazer;

Não ter que se agachar, não ter que se dobrar...;

Não ter que abandonar seu posto de trabalho;

Não parar, não acumular, não carregar, não empilhar...

Função de uma esteira, correia transportadora:

Marcador de passo para o takt time;

Pode ser parada por surgimento de algumas anormalidades;

Pode-se agregar valor sobre a correia/esteira;

Quatro regras para um bom layout

Deve ser “one pece flow” (fluxo de uma peça só), do começo ao fim;

Ser possível uma única pessoa a operar do começo ao fim (o nº de pessoas é determinado pelo takt time ;

Não forçar nenhum movimento do operador e que tudo (peças, ferramentas, insumos) estejam próximas da operação e prontas para uso;

O Layout final só será definido após testes com simulações e com mock-up  (protótipo, maquete, dispositivos e bancadas), e em tamanho e/ou escala 

real/natural e com aprovação dos funcionários.

Sete tipos de desperdícios: Tudo que não agrega valor, é considerado perda.

1-       Produção excessiva;

2-       Transporte;

3-       Movimentos desnecessários;

4-       Espera;

5-       Excesso de estoques;

6-       Defeitos;

7-       Retrabalhos

Sete S:

1-       Seiri – separar e descartar

2-       Seiton  – ordenar eidentificar

3-       Seiso  – revisar e limpar diariamente

4-       Seiketsu-  criar o hábito

5-       Seido  – padronizar

6-       Shitusuke  – motivar para manter

7-       Shikari  –criar a constancia/perpetuação  

 

3.1 Identificação do problema, causa e ação  

Foi identificado que a apontadeira estava ocasionando um aumento no lead time em função do 

elevado tempo gasto no setup.   

O tempo inicial do setup observado na primeira filmagem foi de 1 hora e 27 minutos. De 

acordo com a Figura 3 o processo crítico observado foi o acerto de funil. Dessa forma, foi 

realizado um Brainstorming. 
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O Brainstorming é considerado por muitos autores como sendo uma tempestade de ideias que 

consiste em uma técnica de dinâmica de grupo com a finalidade de explorar a potencialidade 

criativa dos participantes. 

Na dinâmica de grupo foram sugeridos pelos colaboradores 24 sugestões de melhorias para a 

redução do setup. Tais como: melhorar a fixação do pé do funil; eliminar o uso da chave de 

Allen do funil; abertura e fechamento por escala do funil; tampa aspiração (rasgo pera); trava 

estabilizadora do funil; avaliar a mudança do volante, estas foram algumas das sugestões de 

melhoria que foram citadas pelos colaboradores da empresa. Dentre elas havia uma sugestão 

de melhoria que sugeriu utilizar o nitrogênio para apontar a mina, o resultado desse 

experimento pode ser visto na parte correspondente a considerações finais.  

 

Figura 3 - Distribuição do tempo do setup 

 

 

A seguir, são mostradas as melhorias que foram feitas nos processos que ocasionaram uma 

redução final no setup e no lead time. 

- Diagrama de Spaghetti (213 m para 4 m); 

- Mudanças dos parafusos (45’’ para 6’’); 

- Parafuso fixação do funil (8’’ para 2’’); 

- Parafuso fixação da meia lua (5’ para 2’ 06”); 
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- Troca da meia lua (6’ para  0’); 

- Adaptação de um novo funil (8’ para  2’); 

- Implementação do conceito de 5S nas caixas de ferramentas. 

 

Dessa forma, os resultados do evento kaizen podem ser visualizados na Figura 4. 

 

Figura 4 - Distribuição do tempo do setup (resultado atingido) 

 

O tempo total do setup após o evento kaizen foi de 16 minutos. 

 

3.2 Resultados 

 A seguir, são apresentados os resultados das melhorias atingidos no processo pós-

implementação do SMED, ver Quadro2. 

Quadro 2 - Resultado Atingido 
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No Quadro 2 houve uma redução significativa do setup reduziu de 87 minutos para 16 

minutos. A meta para os próximos meses é realizar o setup com um tempo menor de dois 

dígitos, ou seja, atingir a meta de 9 minutos.  

 

4. Considerações Finais 

Com a implementação do SMED no processo produtivo da fábrica observou um aumento da 

motivação do time da produção (chão de fábrica), sentimento este relacionado com a 

autonomia adquirida nos seus postos de trabalhos, dessa forma, foi possível implementar pós-

SMED o TPM – Manutenção Produtiva Total, proporcionado a empresa uma economia de 

20% nos custos com a manutenção dos equipamentos. 

Outro ganho significativo com o SMED foi observado na redução do lead time que baixou de 

12 semanas para 4 semanas o lead time proporcionou um impacto direto no aumento da 

produtividade na produção. 

O SMED foi importante para a fábrica porque a etapa de apontamento que é a última etapa, 

antes do embalamento que além do tempo elevado, a produção apresentava ainda grande 

quantidade de refugo, pois quando coloca o lápis na apontadeira o produto já está pronto, a 

mina (grafite) já está pronta, ele já foi pintado, já teve a impressão, hot e o silk screen.  Se 

alguma coisa sair errado no processo de apontar o lápis acaba virando refugo. E 

consequentemente, gera perda (matéria-prima, tempo gastos com mão-de-obra) para a fábrica. 

E outra melhoria obtida através da aplicação do SMED foi que time da produção reclamava 

muito da demora da limpeza das máquinas. Isso devido à alta temperatura da mina, esta por 

sua vez, sujava mais as lâminas. Assim, surgiu à ideia de não trabalhar só com as máquinas, 
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mas também com o produto (lápis), ou seja, deixar a mina mais resistente antes de apontá-las. 

A partir daí, surgiu à ideia de colocar para dentro da fábrica um conhecimento popular e testá-

lo. Exemplo: a dona de casa quando vai apontar o lápis, antes de passar nos olhos, coloca no 

congelador e depois de algum tempo aponta, o segredo disso, é que a mina fica mais dura. 

Conhecimento popular testado e aprovado. Agora, o lápis é congelado, através do nitrogênio 

líquido na mina e na lâmina. Dessa forma, houve uma redução do refugo. 
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