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RESUMO 

A crescente exigência do mercado por produtos de qualidade e preços competitivos, faz 

com que empresas aperfeiçoem os seus métodos de gestão, a fim de encontrarem soluções 

mais eficazes para os seus processos.  Nesse sentido, este trabalho tem por objetivo realizar 

uma pesquisa sobre as dificuldades que uma empresa de fabricação de biscoitos recheados 

tem encontrado na implantação da Manutenção Produtiva Total, identificando as causas e os 

fatores que a impedem de obter os resultados esperados do uso dessa ferramenta de gestão, 

realizando as investigações e analisando essas causas, objetivando encontrar algumas 

ferramentas que apoiem a decisão dos gestores no sentido de maximizar os resultados, 

levando em conta todas as restrições envolvidas no problema. Com o uso da metodologia da 

pesquisa, foi realizada a revisão bibliográfica, o levantamento das informações do 

equipamento com os operadores e mantenedores, a consulta aos documentos e relatórios com 

os apontamentos diários da produção e da manutenção. Este trabalho de dissertação de 

mestrado visa avaliar os problemas encontrados pela empresa na implantação do TPM, bem 

como aprofundar o entendimento deste sistema de gestão, quais as causas que dificultam a sua 

implantação, identificar e propor uma revisão dos planos de manutenção e dimensionar 

recursos para a redução de downtime na linha de produção. 

 

Palavras-chaves: Manutenção Autônoma, Manutenção Produtiva Total, Equipamento.  
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ABSTRACT 

The growing market demand for quality products and competitive pricing makes 

companies improve their management methods in order to find more effective solutions for 

their processes. Thus, this study aims to conduct a search on the difficulties that a biscuit 

manufacturing company has found stuffed in the implementation of Total Productive 

Maintenance, identifying the causes and factors that prevent it from obtaining the expected 

results of using this tool management, conducting research and analyzing the causes, trying 

to find some tools that support decision makers in order to maximize results, taking into 

account all the constraints involved in the problem. With the use of research methodology, 

literature review was performed, the survey information of equipment with operators and 

maintainers, consultation documents and reports with notes of daily production and 

maintenance. This dissertation work assesses the problems encountered by the company in 

the implementation of TPM as well as deepens the understanding this management system, 

which hinders its implementation, identifies and proposes a revision of maintenance plans 

and resources to scale reduction in the production line downtime. 

Keywords: Autonomous Maintenance, Total Productive Maintenance, Equipment. 
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TRF - Troca Rápida de Ferramenta 
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1 INTRODUÇÃO 

Com competição acirrada, cada vez maior no mundo globalizado, Acioly et al (2011) 

ratifica que os chineses estão crescendo a um ritmo de 10% ao ano e chegando com os seus 

produtos aos cinco continentes com preços competitivos e com alta qualidade. Devido a esta 

competição, as empresas estão sendo pressionadas a buscar alternativas para a gestão dos seus 

negócios, de modo a fazer frente a essa concorrência. 

Os fatores de produção, Natureza, Capital e Trabalho, são os recursos utilizados pelas 

empresas para produzirem os bens e serviços utilizados pela sociedade. Porém, em todos os 

processos com entradas, transformações e saídas existem perdas desses recursos, o que onera 

os custos de produção. Dentre elas estão: os desperdícios de mão de obra, de matéria-prima, 

materiais e energia, que ocorrem principalmente devido à falta de capacitação dos 

funcionários, em todas as áreas das empresas, por não terem conhecimento suficiente e 

domínio amplo das atividades que exercem. 

As perdas por paradas de máquinas que são gargalos (que restringem a produção) geram 

grandes perdas de receitas para as empresas, pois quando as mesmas param toda a linha de 

produção para, o que acarreta grandes prejuízos para os negócios. 

Nas empresas japonesas, uma boa parte desses problemas foi solucionada com o uso da 

metodologia do TPM (Total Productive Maintenance), criada pela JIPM (Japan Institute of 

Plant Maintenance) e segundo Suzuki (1992, p.6), “existem três fortes razões para a 

popularidade do uso do TPM no Japão: o alcance de expressivos resultados fora de série nas 

operações; a melhoria do ambiente de fábrica e a possibilidade de obter o PM Distinguished 

Plant Prize (PM Prize)”. 

No Brasil empresas como a Univeler, Schincariol, Nestlé, Eletronorte, entre outras, 

utilizaram o TPM e obtiveram os resultados esperados com a aplicação do TPM (JIPM, 

2011). 

Consciente da necessidade de enfrentar a concorrência das empresas de alimentos que 

estão se instalando no Nordeste do Brasil, no qual ela é líder de mercado, a Vitarella decidiu 

implantar o TPM na área de produção, e vem encontrando algumas dificuldades nessa 

implementação. 
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Vislumbrando a oportunidade de poder contribuir para a implantação do TPM na 

Vitarella, foi escolhido para a dissertação de mestrado o tema: Estudo de caso de implantação 

do TPM na linha de biscoitos recheados. 

Com índices de interrupções de produção devidas a falhas nos equipamentos e nos 

processos, perdas por reprocessamento de biscoitos, por produtos que ainda caem no chão, 

baixa interação homem-máquina, pouco entrosamento entre as equipes de manutenção e 

operação, reclamações recebidas pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), e pelos 

índices de acidentes, a Vitarella decidiu investir no projeto de implantação do TPM 

(Manutenção Produtiva Total), entendendo ser uma importante metodologia de gestão da 

produção bastante eficaz para a solução de tais problemas, mediante o treinamento e a 

capacitação dos colaboradores para trabalhar em equipe, e com técnicas de solução para os 

problemas.   

O TPM inclui uma abordagem em toda a empresa, voltada para os cuidados com a 

planta, equipamentos e ativos, o que envolve a participação ativa de todos, bem mais do que 

apenas do departamento de manutenção que trabalha na manutenção e melhoria da eficácia 

global dos equipamentos (Al-najjar & Alsyouf, 2003). 

1.1 OBJETIVO 

1.1.1 OBJETIVO GERAL 

Este projeto de dissertação de mestrado visa avaliar os problemas encontrados pela 

empresa na implantação do TPM e aprofundar o entendimento da metodologia, quais as 

causas que dificultam a sua implantação, identificar  e  propor  uma revisão  dos  planos  de 

manutenção, assim como dimensionar recursos para a redução de downtime na linha de 

produção. 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desenvolver um processo de avaliação na implantação do TPM na linha de 

biscoitos recheados, desenvolvendo os membros do Grupo Autônomo, 

viabilizando o funcionamento, a estruturação, a sistematização e o controle do 

mesmo.  
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 Investigar as particularidades do sistema e as estratégias corporativas, a fim de 

estabelecer diretrizes e metas de melhorias com o uso do TPM. 

 Apoiar o planejamento e a realização dos treinamentos necessários ao Grupo 

Autônomo, quando serão desenvolvidas habilidades no entendimento da 

metodologia do TPM, da Manutenção Autônoma; limpeza e inspeção, eficácia 

das reuniões, administração do tempo; 5S, quadro de atividades e gestão à vista. 

 Fazer uma análise crítica do processo de implementação, levantando as 

dificuldades na implantação dessa metodologia. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

A eficácia nos sistemas de produção é de vital importância para as empresas que estão 

atuando no mercado global. Cada vez mais as empresas competitivas de classe mundial estão 

conquistando os mercados e adquirindo as empresas que não estão conseguindo, com os seus 

métodos de gestão, competir com esses ferozes concorrentes. Particularmente nas indústrias, 

ao longo dos seus processos de transformação de matérias-primas em produtos acabados 

existem perdas, por exemplo, de: matérias-primas, mão de obra, produtos acabados, energia e 

taxa de utilização dos ativos. Segundo Ljungberg (1998 apud Tondato, 2004), as deficiências 

na gestão da manutenção das máquinas e dos  processos resultam em perdas para as empresas, 

 e o tamanho de tais perdas pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso dessas empresas.  

Para combater essas perdas os japoneses criaram o Total Productive Maintenance 

(TPM), um sistema de gestão específico para as indústrias de produção em série ou de 

processamento contínuo, cujo objetivo é reduzir substancialmente as perdas nos processos 

industriais a níveis próximos de zero. 

Segundo Suzuki (1994), as empresas que aplicam o TPM conseguem resultados 

principalmente por que: a) ele diminui as avarias nos equipamentos, o que reduz 

significativamente os tempos ociosos e as pequenas paradas; b) reduz os defeitos de qualidade 

e as reclamações de clientes; c) eleva a produtividade; d) reduz os custos de mão de obra, de 

estoques e os acidentes; e e) aumenta o comprometimento dos empregados. 

A escolha do tema TPM para a elaboração desta dissertação justifica-se pela relevância 

do mesmo para as indústrias em geral, e para a Vitarella, por ser uma empresa do ramo de 

atividade industrial, e vem desenvolvendo a aplicação da metodologia TPM em suas linhas de 

produção de biscoitos e massas, com o objetivo de diminuir significativamente as suas perdas 
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e tornar-se cada vez mais competitiva no mercado brasileiro de biscoitos e massas, sendo 

oportuna a realização desta pesquisa. Teve o mestrando a oportunidade de aprofundar os seus  

conhecimentos na metodologia do TPM por meio de pesquisas bibliográficas, estudo e 

avaliação da aplicação do TPM em uma linha de produção de biscoitos recheados, e poder 

contribuir com sugestões para solucionar os problemas que estão dificultando a empresa a 

obter os resultados almejados, além de disponibilizar esta dissertação para os interessados 

pelo tema e contribuir para a disseminação do conhecimento da metodologia para sua 

aplicação em outras empresas. 

1.3 METODOLOGIAS DE PESQUISA 

Os critérios para a classificação dos tipos de pesquisa terão prosseguimento de acordo 

com o enfoque a seguir: 

1.3.1 QUANTO À FINALIDADE 

Pesquisa aplicada: caracteriza-se pelo seu interesse prático, isto é, que os resultados 

sejam aplicados ou utilizados imediatamente, na solução de problemas que ocorrem na 

realidade. É motivado pela tentativa de se resolver um determinado problema enfrentado por 

certa organização. 

 Com o TPM na Vitarella, serão desenvolvidos os conhecimentos para a  solução  dos 

problemas específicos de cada tipo de equipamento e que poderão ser aplicados em outros 

equipamentos iguais existentes na mesma ou em outras linhas de produção de biscoitos. 

1.3.2 QUANTO À NATUREZA 

Pesquisa Qualitativa: tem um caráter exploratório, isto é, os entrevistados serão 

estimulados a pensar livremente sobre o TPM. Mostrará aspectos subjetivos e atingirá 

motivações não explícitas, ou mesmo conscientes, de maneira espontânea.  

Na implantação do grupo de Manutenção Autônoma, será observado o desenvolvimento 

dos colaboradores da produção e da manutenção, bem como seu entrosamento para a solução 

dos problemas identificados nos equipamentos, processos e produtos, com a consequente 

redução dos custos operacionais. 
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1.3.3 QUANTO AOS DADOS: 

Pesquisa Bibliográfica / Revisão da Literatura: atividade destinada a identificar, 

conhecer e acompanhar o desenvolvimento da pesquisa em Manutenção Produtiva Total, o 

que permitirá uma cobertura mais ampla de fenômenos do que aquela que poderia ser 

pesquisada diretamente. 

Estudo de Caso: trata-se de uma análise aprofundada sobre a aplicação da Manutenção 

Produtiva Total nas sanduicheiras da linha de Biscoitos Recheados de modo a permitir o seu 

amplo e detalhado conhecimento.  Tenta esclarecer o motivo pelo qual uma decisão ou 

conjunto de decisões foram tomados, e quais resultados foram alcançados (Yin, 2001). 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 DEFINIÇÕES DE MANUTENÇÃO 

No dicionário Aurélio, a manutenção é definida como sendo “Ação ou efeito de manter, 

de sustentar, conservar”. 

Já a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) na NBR 5462 (1994), define a 

manutenção como sendo a “Combinação de todas as ações técnicas e administrativas, 

incluindo as de supervisão destinadas a manter ou recolocar um item em um estado no qual 

possa desempenhar uma função requerida”. 

Segundo Marquez (2007), a manutenção é definida como um conjunto de ações 

técnicas, administrativas e de gestão sobre a vida útil de um ativo, a fim de mantê-lo, ou 

recuperá-lo, em uma condição em que o mesmo possa realizar a atividade esperada para 

produzir um determinado produto ou serviço. 

Dessa forma Marquez (2007) define a Gestão da Manutenção: 

Todas as atividades de gestão que determinam a manutenção ou objetivos ou 

prioridades (definidas como metas atribuídas e aceitas pelo departamento de 

gestão e manutenção), as estratégias (definidas como um método de gestão a 

fim de alcançar os objetivos de manutenção), e as responsabilidades de 

implementá-las por meio como um controle de manutenção, supervisão e 

vários métodos de melhoramento, incluindo aspectos econômicos da 

organização. 

Essa definição está bastante adequada às definições de manutenção disponíveis na 

literatura atual.  Existem definições que consideram a Gestão de Manutenção como sendo a 

responsável por todos os ativos de uma empresa, com o objetivo de obter o máximo de 

retorno sobre os ativos investidos. 

Para Slack (1997, p. 635), a manutenção é uma forma pela qual as organizações tentam 

evitar as falhas, cuidando de suas instalações físicas. 

Outra definição para a Gestão da Manutenção volta-se para uma busca da confiabilidade 

dos equipamentos, para que esses atinjam o desempenho esperado (Marquez, 2007). Será de 

acordo com esta última definição que este projeto de dissertação irá  desenvolver-se. 

Nesse contexto, deve-se destacar a  importância  da  manutenção  na   indústria, sendo a  
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produtividade e a qualidade dos produtos fatores de crescimento e competitividade, ou seja, a 

manutenção é um fator-chave para a competição entre as indústrias (Monchy, 1989 apud 

Wyrebski, 1997). 

Em um sentido mais abrangente, a manutenção também deve realizar modificações nos 

equipamentos, introduzindo melhorias para reduzir a recorrência de falhas e quebras, diminuir 

os custos de manutenção e promover o aumento da produtividade. Logo, as atividades de 

manutenção em máquinas e equipamentos podem ser divididas em duas partes: 

 Atividades de Manutenção 

 Atividades de Melhoria. 

Nas atividades de manutenção, considera-se que todos os serviços de manutenção se 

resumem a restaurar os equipamentos para as condições de projeto e não exceder o mesmo. 

Tais atividades vão do conserto de uma avaria, à troca periódica de um componente, a uma 

reforma geral na máquina ou apenas operar  corretamente a mesma. 

Por outro lado, as atividades de melhoria das máquinas visam alterar o projeto das 

mesmas para aumentar o seu desempenho e suas propriedades intrínsecas. Metas de melhorias 

vão desde aumentar a capacidade produtiva até a melhoria da qualidade dos produtos e 

diminuição dos custos de manutenção (Xenos, 1998 apud Possamai, 2002). 

2.2 HISTÓRICO DA MANUTENÇÃO 

Conforme Wyrebski (1997), a manutenção teve início no século XVIII com o 

aparecimento das primeiras máquinas a vapor. Quem projetava as máquinas apenas intervinha 

em último caso, sendo o próprio operador o mantenedor do equipamento. Com o objetivo de 

manter o bom funcionamento da máquina ou de qualquer outro dispositivo de trabalho, é que 

houve uma evolução da manutenção.  

Com o advento da revolução industrial, no final do século XVIII, houve um aumento 

considerável na produção de bens de consumo e uma grande automatização das máquinas e 

equipamentos. A manutenção firmou-se como necessidade para manter homens e 

equipamentos em perfeita harmonia na operação (Viana, 2002 apud Heidemann, 2007). 

De acordo com Almeida & Souza (2001, p. 91), com a Primeira Guerra Mundial e a 

produção em massa de Henry Ford, surgiu a necessidade de se criarem equipes específicas 

para reparar as  máquinas – as  equipes  de  manutenção –,   subordinadas   à    operação,   que    
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atuavam ocorrência de uma falha. Era a fase da Manutenção por Quebras. 

Com a Segunda Guerra Mundial, com a necessidade de aumentar a produção e a criação 

da Engenharia de Manutenção, consolidou-se a Manutenção Preventiva, na década de 1950. 

Como a Manutenção Preventiva não era otimizada e era cara, devido aos desperdícios 

de tempo e de peças em perfeito estado que eram trocadas, em meados de 1960, com o auxílio 

de computadores e instrumentos de medição, foi desenvolvida a Manutenção Preditiva. 

Com os avanços na área de Qualidade no Japão, foram demandadas estratégias para as 

suas plantas industriais. Foi tentada a abordagem do TQM (Total Quality Management), que 

seguiu no cumprimento das recomendações dos fabricantes de equipamentos, sem nenhuma 

avaliação adicional, levando ao sobre serviço das máquinas, sempre que se buscou o aumento 

da produtividade, dando início ao desenvolvimento do TPM (Almeida & Souza, 2001, p. 93). 

2.3 TIPOS DE MANUTENÇÃO 

2.3.1 MANUTENÇÃO CORRETIVA 

A definição de manutenção corretiva, de acordo com a ABNT, na norma NBR 5462 

(1994), é a “Manutenção efetuada após a ocorrência de uma pane, destinada a recolocar um 

item em condições de executar uma função requerida”. 

Manutenção corretiva é a atividade de consertar ou reparar a máquina, o veículo ou o 

equipamento após a interrupção do seu funcionamento, ou seja, após a quebra e a perda das 

suas funções. Segundo Viana (1991 apud Wyrebski, 1997), a manutenção corretiva é o 

trabalho existente para corrigir falhas devido à deterioração ou aos desgastes de equipamentos 

ou máquinas. São as atividades existentes para consertar as partes nas quais ocorreram as 

falhas, podendo ser: substituição de peças, reparos de componentes, balanceamentos, 

alinhamentos, ou mesmo reposição da máquina. 

Segundo Fitch (1992 apud Zaions, 2003), a manutenção corretiva traz alguns pontos 

negativos, tais como: 

 A falha inesperada ocorre aleatoriamente e no momento mais indesejado; 

 A falha de um componente pode causar danos aos outros componentes, o que 

aumenta os custos.  

Mesmo com essas inconveniências, Bloch & Geitner (1997 apud Zaions, 2003) afirmam 

que a manutenção corretiva sempre existirá. Há modos de falha que não são resolvidos com 
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os serviços de manutenção periódica, e não são facilmente detectados por monitoramentos e 

inspeções. 

2.3.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

A ABNT na NBR 5462 (1994) define a manutenção preventiva como sendo “a 

manutenção efetuada em intervalos predeterminados, ou de acordo com critérios prescritivos, 

destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento de um item”. 

A manutenção preventiva, junto com a manutenção corretiva emergencial, representa o 

maior percentual das atividades de manutenção das organizações no Brasil (Camara, 2001, p. 

38 apud Moraes, 2004). 

Segundo Wireman (1998 apud Zaions, 2003), a manutenção preventiva equivale à ação 

para manter um dispositivo em condições de operar mediante a substituição ou a recuperação 

de peças, inspeções, detecções para prevenir falhas. 

No procedimento de manutenção preventiva, as trocas de peças com prazo determinado, 

ou seja, com base no tempo de vida ou no número de ciclo da máquina, são realizadas quando 

é difícil haver inspeção, ou são de alto custo (Takahashi, 1993, p. 176). 

Segundo Antunes (2001, p. 2) para se definir a frequência de troca de uma peça em um 

plano de manutenção preventiva, pode-se usar um histórico de quebras da peça ou de 

componentes similares, o manual do fabricante da máquina, ou mesmo a experiência da 

própria equipe de manutenção. 

Mesmo sendo bastante utilizada, a substituição de um componente baseada no tempo 

pode acarretar desperdícios pela troca prematura, nos casos em que o tempo de substituição 

adotado não coincida com o término da vida útil da peça, o que não é difícil de ocorrer 

(Contador, 1998, p. 405 apud Moraes, 2004). 

Considerada o coração da manutenção, a Manutenção Preventiva caracteriza-se pelas 

atividades periódicas de limpeza, lubrificação, inspeção, recuperação ou troca de peças e 

componentes, realizadas de forma programada antes da quebra da máquina (Slack, 1997, p. 

636). 

Em alguns setores, como na aviação, por exemplo, a manutenção preventiva é 

imperativa, pois a questão da segurança é mais importante que as demais. 

Pode acontecer que, mesmo com o cumprimento das rotinas da manutenção preventiva, 

as falhas ainda aconteçam. O motivo pode ser a falta de padronização das atividades de 
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manutenção quanto a pouca habilidade e ao conhecimento dos mantenedores e operadores de 

produção. 

2.3.3 MANUTENÇÃO PREDITIVA 

De acordo com a norma NBR 5462 (1994) da ABNT, a definição de manutenção 

preditiva é:  

Manutenção que permite garantir uma qualidade de serviço desejada, com 

base na aplicação sistemática de técnicas de análise, utilizando-se de meios 

de supervisão centralizados ou de amostragem, para reduzir ao mínimo a 

manutenção preventiva e diminuir a manutenção corretiva. 

Para Slack et al (2002 p. 645), “A manutenção preditiva visa realizar manutenção 

somente quando as instalações precisarem dela”. 

Diferentemente da Manutenção Sistêmica, que assume que todos os componentes de um 

equipamento possuem a mesma vida útil a partir de dados estatísticos e históricos, a 

Manutenção Preditiva trata individualmente cada elemento de máquina, para que seja 

utilizado até próximo da falha propriamente dita. Logicamente, isso só é possível com um 

monitoramento efetivo desses elementos. Assim são usadas algumas técnicas, como: i) análise 

de tensões, por meio de extensômetros, ii) termografia, iii) análise das vibrações, iv) 

ferrografia para análise da presença de metais nos óleos lubrificantes, o que avalia os 

desgastes dos componentes. Mas há restrições de tecnologia e ainda não se pode adotar a 

manutenção preditiva para todos os tipos de peças ou elementos de uma máquina (Antunes, 

1998). 

De acordo com Takahashi (1993, p. 196-199 apud Moraes, 2004), a manutenção 

preditiva evita o que se pode chamar de supermanutenção, pois auxilia também na redução da 

quantidade de serviços de manutenção preventiva e melhora a qualidade do produto. 

Segundo Kelly & Harris (1980 apud Lima Jr.) a manutenção preditiva também é 

conhecida como manutenção baseada na condição. É realizada via monitoramento dos 

parâmetros que indicam a condição da máquina, com a detecção da tendência de falha do 

componente, o que torna possível a programação da parada da máquina para o reparo.  
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2.3.4 MANUTENÇÃO DETECTIVA  

Segundo Moubray (1992) e Nunes (2001) apud Raposo (2004) a manutenção detectiva 

surgiu na década de 1990. Ela investiga as causas das falhas ocultas, falhas que não são 

evidentes para as equipes de produção e de manutenção em condições normais de operação. 

Este tipo de falha acontece em equipamentos que, de acordo com Moubray (1992) apud 

Raposo (2004), definiu como não sendo “fail safe”, e podem ocorrer as falhas múltiplas: uma 

função que deveria estar protegida, falha, porque o dispositivo de proteção falhou. Falhas 

ocultas acontecem em sistemas de proteção de geração, transmissão e distribuição de energia 

elétrica; em dispositivos de segurança de processos e nos sistemas de emergência. A 

manutenção detectiva abrange as chamadas atividades de busca das falhas, através da 

manutenção preventiva ou através de testes periódicos da função oculta. Segundo Nunes 

(2001) apud Raposo (2004), estas atividades poderiam ser consideradas como manutenção 

preventiva, logo a manutenção detectiva seria uma atividade da manutenção preventiva. 

2.3.5 MANUTENÇÃO CENTRADA EM CONFIABILIDADE – MCC, (Reliability 

Centered Maintanance – RCM) 

A Manutenção Centrada em Confiabilidade iniciou nos anos 1950 na indústria 

aeronáutica em equipamentos complexos, como resultado de vários estudos de confiabilidade. 

Em 1960 a Força Aérea Americana e o Programa de Confiabilidade da Indústria Aeronáutica, 

iniciaram estudos para explicar as causas do custo de manutenção estar aumentando 

rapidamente, enquanto a disponibilidade dos equipamentos continuava baixa, e estavam 

preocupados com a baixa eficácia da manutenção preventiva tradicional baseada no tempo. E 

através destes programas de confiabilidade, foi descoberto que muitos tipos de falhas não 

eram possíveis de serem evitados ou reduzidos através de trocas pela “idade certa”, não 

importando a alta frequência das trocas realizadas (Kennedy, 2002). 

A MCC tem como objetivo principal elaborar uma rotina estratégica de manutenção que 

preserve os equipamentos e as funções dos sistemas de forma eficaz e com custos aceitáveis 

(Wilmeth & Usrey, 2000). Se os gastos com a manutenção preventiva forem superiores às 

perdas operacionais e a manutenção corretiva, não é viável realizar este tipo de manutenção 

(Rao et al., 1996), a não ser que seja um requisito normativo ou relacionado ao meio ambiente 

ou a segurança(Bloom, 2006 apud  Mendes & Ribeiro, 2011) 
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2.3.5.1 AS ETAPAS DA MCC 

Para Moubray (2001 apud Raposo, 2004), o objetivo da manutenção é garantir que um 

ativo físico se mantenha operando atendendo as necessidades dos seus usuários. A ideia de 

manutenção vinculada à operação do equipamento é à base da definição clássica do MCC. 

Este processo é aplicado em sete questões sobre o sistema, equipamento ou item: 

1 - Quais são as funções e padrões de desempenho do item no seu contexto operacional atual? 

2 - Qual é o modo de falha no cumprimento das suas funções? 

3 – Quais são as causas de cada falha operacional? 

4 - Quais são as consequências na ocorrência de cada falha? 

5 - Qual é a importância que cada falha tem? 

6 - O que poderá ser feito para a prevenção de cada falha? 

7 - O que será feito se não for encontrada uma tarefa que previna a falha? 

De acordo com as respostas dadas a estas perguntas, a MCC vai direcionar o 

planejamento da manutenção, para estabelecer o nível de desempenho aceitável por quem 

aplica esta metodologia. As respostas às perguntas básicas da metodologia MCC poderão ser 

desenvolvidas em sete passos (Kroner, 1999 apud Souza & Lima, 2003): 

Passo 1: Identificar a área prioritária para a aplicação da MCC 

Identificar os sistemas, equipamentos e itens que serão trabalhados com metodologia 

do MCC. Ordenar todas as informações sobre os ativos e elaborar um planejamento detalhado 

para a implantação.  

Passo 2: Estabelecer as funções e os níveis de desempenho almejados 

Antes que a metodologia MCC determine o que deve ser feito para garantir que o ativo 

físico continue a atender o que seus usuários desejam, no contexto operacional do momento, 

deve-se: 

 Estabelecer o que o usuário deseja que o equipamento realize – Desempenho 

almejado. 

 Garantir que o equipamento é capaz de realizar o que os seus usuários desejam – 

Capabilidade Intrínseca – ser capaz tecnologicamente de atender aos requisitos do 

processo produtivo. 
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Na realidade, a maioria dos ativos são projetados e construídos adequadamente. Logo, é 

possível elaborar programas de manutenção que garantam que os equipamentos atendam às 

necessidades dos seus usuários.   

Passo 3: Estabelecer as falhas funcionais 

A perda da função de um equipamento é considerada uma falha funcional; esta é 

definida como a incapacidade de um equipamento de cumprir com o padrão de desempenho 

desejado pelo usuário. Os padrões de desempenho devem ser definidos em conjunto com as 

áreas de manutenção, produção e engenharia. O desempenho almejado pelo ativo deve ser 

maior que a sua capabilidade, isto é, maior que a capacidade produtiva atual do equipamento. 

Passo 4: Estabelecer o modo de falha, suas consequências e efeitos 

Após a identificação da falha funcional, a próxima etapa é tentar encontrar todas as 

prováveis ocorrências que provocam cada falha funcional (modo de falha), as consequências e 

os efeitos de cada uma delas. Para identificar os modos, as consequências da falha e os seus 

efeitos, utiliza-se a técnica é conhecida como FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) - 

Análise de Modos de Falha e Seus Efeitos (Lafraia, 2001 apud Souza & Lima, 2003).  

O FMEA utiliza um formulário com várias perguntas que geram informações que 

conduzem o gestor do processo a escolher um determinado tipo de ação para eliminar a causa 

da falha, atenuar os efeitos da falha ou mesmo atenuar as consequências da falha. 

Passo 5: Escolher o tipo de manutenção 

Uma vez concluída a Análise de Modo de Falha e Efeitos – FMEA, estabelecer o tipo de 

manutenção adequado para garantir que a falha não ocorrerá, e se ocorrer, que os seus efeitos 

sejam minimizados. Podemos definir a manutenção preventiva como as tarefas realizadas em 

intervalos predefinidos, de acordo com critérios pré-estabelecidos e planejados, a fim de 

reduzir a probabilidade de degradação do desempenho ou a falha de um item (Lafraia, 2001 

apud Souza & Lima, 2003). As atividades de manutenção podem ser classificadas em:  

 Manutenção Preventiva (Baseada no tempo) 

 Manutenção Preditiva (Baseada na condição) 

 Manutenção Detectiva (Baseada em testes para descobrir a falha) 

 Manutenção Corretiva 
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Passo 6: Elaborar e implantar o plano de manutenção 

Ao elaborar o plano de manutenção para a implantação posterior das recomendações 

da MCC, é importante comparar o novo plano com as atividades de manutenção já existentes 

no planejamento de manutenção. Deve-se então decidir se devem ser realizadas novas 

atividades, alterar as atividades existentes ou mesmo deixar de realizar algumas atividades 

previstas no plano de manutenção vigente (Kroner, 1999 apud Souza & Lima 2003). 

Passo 7: Melhoria contínua 

Uma vez implantada a manutenção centrada em confiabilidade, são necessárias revisões 

periódicas. O objetivo das revisões periódicas é o de reduzir as falhas, melhorar a qualidade 

da manutenção, verificar a necessidade de estender o programa MCC, realocar recursos e/ou 

responder rapidamente às mudanças tecnológicas nas indústrias e às oscilações econômicas. 

Sempre há uma forma melhor de fazer as coisas. A melhoria contínua, também é conhecida 

como kaizen, e deveria ser uma preocupação constante das pessoas e das organizações 

(Nascif, 2000 apud Souza & Lima, 2003).  

2.4 A MANUTENÇÃO PRODUTIVA TOTAL (TPM) 

2.4.1 HISTÓRICO DO TPM 

No término da Segunda Guerra mundial, as empresas japonesas sentiram-se obrigadas, 

por metas governamentais, à rápida reconstrução do país. Seguiram fielmente as técnicas 

americanas de gestão e de produção. No começo da década de 1950, pararam de utilizar 

apenas a Manutenção Corretiva de Emergência e iniciaram a aplicação dos conceitos de 

Manutenção Preventiva, aos quais se combinaram depois aos conceitos de Manutenção do 

Sistema de Produção, Manutenção Corretiva de Melhorias, Prevenção da Manutenção e de 

Manutenção Produtiva, que buscavam a maximização da produtividade dos equipamentos 

(Nakajima, 1988). 

Até 1970, esses conceitos eram atribuições apenas do departamento de Manutenção, o 

que, porém, não atendia efetivamente aos objetivos de zero quebra e zero defeito da indústria 

japonesa (Shirose, 1992).  

Nakajma (1988) relata que, em 1953, foi formado um grupo com representantes de 20 

empresas japonesas, para realizar pesquisas em Manutenção Preventiva (PM). Em 1962, foi 
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realizada uma missão aos EUA, para estudar como eram realizadas as manutenções dos 

equipamentos naquele país. Em 1969, foi criado o Japan Institute of Plant Engineer (JIPE), 

ano em que se começou a trabalhar em estreita colaboração com o fabricante de componentes 

automotivos Nippondenso, um dos importantes fornecedores de componentes elétricos para a 

Toyota Car Company, que decidiu mudar os papéis dos operadores, ao permiti-lhes realizar as 

manutenções de rotina, tendo sido esse o início do TPM. 

Em 1971, nasceu a Manutenção Produtiva Total, mais conhecida como TPM (Total 

Productive Maintenance), com a participação de todos os níveis da organização, com o apoio 

da alta gerência e com as atividades de pequenos grupos, sob o comando do Instituto Japonês 

de Engenharia de Planta (JIPM - Japanese Institute of Plant Maintenance), liderado por 

Seiichi Nakajima (Palmeira, 2002). 

Nakajma (1988) relata que a grave situação econômica no início dos anos 1970 acelerou 

a adoção do TPM nas indústrias japonesas, com o programa de sete passos desenvolvido pela 

Tokai Rubber Industries. 

Segundo a definição de Nakajima (1988): 

      O TPM representa uma forma de revolução, pois conclama a integração  

total do homem x máquina x empresa, onde o trabalho de manutenção dos 

meios de produção passa a constituir a preocupação e a ação de todos. 

De acordo com Suzuki (1994), em 1989, a JIPM estabeleceu os seguintes componentes 

estratégicos: 

 Construir uma constituição incorporada que maximizará a eficácia dos sistemas 

de produção. 

 Usando uma metodologia de chão de fábrica, construir uma organização que 

previna todo tipo de perda (assegurando zero acidente, zero defeito e zero falha) 

para a vida do sistema de produção. 

 Envolver todos os departamentos na implementação do TPM, incluindo 

desenvolvimento, vendas e administração. 

 Envolver todos – desde a alta gerência até os empregados de chão de fábrica. 

 Conduzir atividades de zero perda através de atividades de grupos pequenos. 
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2.4.2 BENEFÍCIOS DO TPM 

Para Suzuki (1994), existem três principais motivos que explicam por que o TPM 

cresceu tão rapidamente nas indústrias japonesas, e por que as empresas de outros países estão 

se interessando por ele: 

 O TPM garante resultados extraordinários,  

 Transforma visivelmente o local de trabalho, 

 Aumenta o nível de conhecimento e habilidades dos empregados da produção e 

da manutenção. 

Segundo Dogra et al (2011), o TPM é o único sistema japonês de manutenção que tem 

sido desenvolvido pelo Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM). Trata-se de uma 

ferramenta muito importante para os setores de produção com grandes quantidades de 

equipamentos, e é um meio fundamental para aumentar a disponibilidade da máquina. O valor 

da implantação do TPM é amplamente reconhecido pelas empresas de diversas partes do 

mundo, particularmente devido ao cenário do mercado atual, com constantes crises, pois a 

economia mundial está com um crescimento abaixo do necessário, a capacidade instalada de 

produção é superior à demanda, a qualidade dos produtos é de fundamental importância, a 

concorrência está cada vez maior, o preço de venda é ditado pelo mercado; são diversos os  

equipamentos com novas tecnologias agregadas, o controle das operações está cada vez mais 

centralizado e são poucos os operadores nas fábricas. Dessa forma as empresas são forçadas 

as buscar sistemas de gestão capazes de sobreviver em meio a todas essas condições adversas. 

Dogra et al (2011) relata que um trabalho do consultor japonês de TPM Koichi na 

Nissan Motors foi reconhecido com a redução de 10 a 15% do custo de manutenção, 30% de 

redução na mão de obra, aumento de 140% na produtividade, as reclamações de clientes 

reduziram-se de 20 a 25% e houve uma redução de 98% na quebra de máquinas. 

De acordo com Steudel (1992 apud Chand & Shirvani, 2000), não é possível ser uma 

empresa flexível e de classe mundial, ser um fornecedor Just-In-Time, com equipamentos que 

falham e com sistemas de qualidade de segunda categoria. 

Para Marquez & Gupta (2006), o TPM garante a participação do empregado 

na manutenção e ajuda a buscar a melhoria contínua. O TPM é um exemplo da subfunção do 

Pilar de Engenharia de Mantenção. O TPM ajuda a planta a realizar atividades sistemáticas de 

manutenção produtiva (atividades  PM, atividades centradas em confiabilidade, atividades de 
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melhoria da manutenabilidade das máquinas, a partir da perspectiva da eficiência 

econômica). O TPM promove o conceito de previsão de falha e da ideia de se chegar a uma 

participação ativa dos operadores de produção (em vez de só o pessoal de manutenção atuar 

separadamente da produção), nas tarefas de manutenção de máquinas e instalações  e no 

melhoramento das plantas.  O objetivo declarado do TPM é não só a avaria zero, mas também 

o zero defeito na operação dos equipamentos. Na realidade, o TPM tem transformado muitas 

atividades preventivas convencionais em manutenção baseada nas condições, tem-se aplicado 

fortemente técnicas para uma melhor comunicação, participação dos trabalhadores e geração 

de motivação do pessoal, a fim de reduzir o tempo de inatividade das máquinas e a 

interrupção da produção da fábrica. 

Para Cua et. al (2001, p. 678), a comparação do TPM com o TQC e o JIT, conduz  a 

uma identificação da manutenção autônoma e da manutenção planejada sobre a ênfase na 

tecnologia dos equipamentos, ao comprometimento da liderança, à elaboração de um 

planejamento estratégico,  ao treinamento interfuncional e ao envolvimento de todos os 

trabalhadores, sendo essas as práticas mais citadas do TPM. Com base nas visitas às 

empresas, também foi identificado o uso do senso de propriedade dos equipamentos por parte 

dos operadores, uma vez que várias plantas enfatizaram a importância desse senso na 

conquista de vantagens competitivas pelas empresas. 

Para Ghinatto (1996), o Sistema Toyota de Produção dispensa uma especial atenção à 

manutenção das máquinas com a aplicação do TPM, pois os baixos estoques entre os 

processos não são suficientes para amortecer as paradas devido às quebras, o que afetaria a 

sincronização da produção. Além disso, o funcionamento de uma máquina ou equipamento 

sob condições precárias aumentaria o risco de gerar produtos com defeitos, o que igualmente 

afetaria o fluxo produtivo. 

O TPM ensina os colaboradores a entenderem as suas máquinas e libera a equipe de 

manutenção para atividades mais nobres. Ele capacita os colaboradores a descobrirem coisas 

novas, adquirirem novos conhecimentos, e a terem novas experiências. Aumenta a motivação, 

cria uma preocupação e interesse pelas máquinas, procurando mantê-las em excelentes 

condições (Suzuki, 1994). 

Os benefícios resultantes da implementação do TPM têm sido bem documentados em 

numerosas plantas. Constance Dyer, Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento de Produto TPM 

da Productivity Inc., diz que as empresas que adotam o TPM estão vendo reduções de 50% 
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nas taxas de quebra dos equipamentos, redução de 70% na perda de produção, redução de 50 

a 90% nos tempos de set-up, aumento na capacidade de produção de 25 a 40%, aumento de 

50% na produtividade da mão de obra e redução de 60% nos custos por unidade de 

manutenção, (Koelsch, 1993 apud McKone et. al., 2001, p. 41). 

Conforme Suzuki (1994), a Figura 2.1 sintetiza os benefícios do TPM. 

2.4.3 OBJETIVOS DO TPM 

Segundo Almeida & Souza (2001, p. 93), o TPM engloba um grupo de atividades de 

manutenção com o objetivo de aumentar o desempenho e a produtividade dos equipamentos 

de uma fábrica, na busca de maximizar o rendimento global do parque instalado. 

Dessa forma, o TPM procura atingir os benefícios de cinco Pontos Chave: 
 

 Criar uma cultura em todos os funcionários para atingir o máximo desempenho 

em todos os processos produtivos; 

Atuar desde a Engenharia, passando pela Produção, Manutenção, Administração 

e Vendas; 

 Identificar e prevenir perdas produtivas ao nível zero de: defeitos, quebras e 

acidentes. 

 Estimular atividades de grupos autônomos, que analisam e propõem soluções 

para os problemas das suas atividades. 

 Aumentar as atribuições, poderes e responsabilidades dos funcionários da 

produção, agindo de uma forma autônoma em ações de manutenção, para 

atuarem como sensores humanos dos equipamentos. 

 

De acordo com Silva (2002), o objetivo da filosofia TPM é promover uma unificação 

completa de toda a manutenção do sistema produtivo, tanto nos aspectos administrativos 

como nos operacionais, e destacar a participação dos operadores na preservação dos 

equipamentos, pois ninguém melhor do que eles para desvendar os pequenos detalhes que não 

são percebidos pelos mantenedores. 

Dois conceitos do TPM são especialmente eficazes para as empresas de manufatura 

(Takahashi,1993): 

 Novos  produtos,   tecnologia  de  processamento e   novas  máquinas  devem    ser 
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Benefícios Tangíveis 

 

P - Produtividade líquida aumentada de 1,5 a 2 x 

 Redução do número de paradas repentinas da linha para 1/10 – 1/250  

 Eficiência global da planta aumentada de 1,5 a 2 vezes 

 

Q - Qualidade 

 Redução de 90% dos defeitos no processo 

 Redução de 70% das reclamações de clientes 

 

C - Redução de 30% dos custos de produção 

 

D – Redução de 50% de materiais em processo e estoque de produtos acabados. 

 

S - Segurança 

 Acidentes Zero 

 Poluição Zero 

 

M - Moral 

 Sugestões de melhoria aumentadas de 5 a 10x 

 

Benefícios Intangíveis 

 

 Alcançar gerenciamento próprio por completo – os operadores cuidam de 

seus próprios equipamentos sem direcionamento. 

 

 Eliminar paradas e defeitos, e estabelecer confiança e atitude próprias. 

 

 Fazer locais sujos e engraxados tornar-se limpos, claros e alegres. 

 

 Dar aos visitantes da planta uma melhor imagem da companhia e, 

consequentemente, obter mais pedidos. 

Figura 2.1 – Benefícios do TPM 

Fonte: Suzuki (1994) 
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desenvolvidos por um  pequeno  grupo  de  engenheiros  capazes. As indústrias 

cresceram devido às melhorias nos produtos e nas máquinas realizadas pelos     

engenheiros industriais. 

 No entanto, a maioria dos colaboradores das organizações mantém a produção, 

pelo uso das máquinas, ferramentas e dispositivos e moldes, para garantir a 

qualidade dos produtos, os prazos de entrega e buscam reduzir os estoques de 

produtos em processo. A melhoria da capacitação desses colaboradores não 

ocorre da noite para o dia. Logo, faz-se necessário que cada colaborador assuma 

o compromisso de reduzir os custos, a quantidade de produtos com defeitos e 

garantir os prazos de entrega. 

Essa capacitação dos colaboradores é um trabalho difícil e desgastante; portanto, os 

gestores necessitam comprometer-se fortemente em um horizonte de longo prazo.  

Muitos colaboradores, treinados no gerenciamento voltado para a máquina, em um 

prazo de cinco a dez anos mostrariam o seu valor pela contribuição para a melhoria dos 

resultados da organização.  Diferentemente das tecnologias adquiridas de fornecedores 

externos, a capacitação dos colaboradores da base da pirâmide e o seu fortalecimento na 

cultura da organização não são fáceis de atingir.  

Por essa razão, baseado em um horizonte de longo prazo, o TPM é visto como um dos 

métodos mais eficazes para transformar os colaboradores de uma empresa (Takahashi, 1993). 

De acordo com Suzuki (1994), o TPM deve seguir quatro fases: preparação, introdução, 

implementação e consolidação, e devem ser divididas em 12 passos (ver Tabela 2.1). 

2.4.4 FASE DE PREPARAÇÃO (PASSOS 1 a 5) 

2.4.4.1 PASSO 1: A ALTA ADMINISTRAÇÃO ANUNCIA A DECISÃO DE IMPLANTAR 

O TPM 

Neste passo, a alta administração deve realizar os estudos preliminares sobre a 

necessidade de implantação do TPM, tais como: aumento dos custos de matéria-prima e da 

mão de obra, queda nos preços dos produtos motivada pelo aumento da concorrência, etc. 

Uma vez decidida a implantação do TPM, a alta administração deve declarar 

formalmente a todos os colaboradores sua decisão e comprometer-se a providenciar todo o 

apoio e recursos necessários  para  solucionar  todos  os  problemas   que   estão   acontecendo   
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Tabela 2.1 - Os Doze Passos do Programa de Desenvolvimento de TPM 

Fases Passo Ponto Chave 

Preparação 

 

1. Formalmente anunciar a decisão tomada 

de introduzir o TPM 

A alta direção anuncia o programa em uma reunião 

interna; publicação em revista da companhia. 

 

2. Conduzir a educação introdutória e a 

campanha publicitária do TPM 

Gerente sênior: treinamento de grupo para níveis   

específicos de gerentes. 

Empregados: apresentação em slides. 

3. Criar uma organização de promoção do 

TPM 

Comitê diretivo e subcomitês especializados. 

Coordenação do TPM 

4. Estabelecer a política e os objetivos 

básicos do TPM 

Estabelecer linhas de base e alvos. 

Prever efeitos 

5. Esboçar um plano-mestre de 

implementação do TPM 

Do estágio de preparação ao de aplicação para o 

Prêmio PM 

 

Introdução 

 

6. Começo das iniciativas do TPM 

 

Convidar clientes, afiliados e subcontratados. 

Implementação 

7. Construir uma constituição corporativa 

designada para maximizar a eficiência da 

produção 

 

Perseguir a máxima eficiência de produção. 

 

7.1 Conduzir as atividades de melhoria 

focada 

 

Atividades de time de projetos e de grupos pequenos 

de trabalho 

7.2 Estabelecer e organizar o programa de 

manutenção autônoma  

Proceder passo a passo com auditorias e certificados 

de aprovação em cada passo 

7.3 Implementar  o programa de 

manutenção planejada 

Manutenção corretiva, Manutenção de parada, 

Manutenção preditiva 

7.4 Conduzir o treinamento de habilidade 

de operação e manutenção 

Educação de grupo para os líderes de grupo, que 

então passarão o treinamento para os membros. 

8. Construir um sistema de gestão 

antecipada para novos produtos e 

equipamentos 

 

Desenvolver produtos que são fáceis de produzir e 

equipamentos que são fáceis de usar. 

9. Construir um sistema de manutenção da 

qualidade 

Estabelecer, manter e controlar as condições para zero 

defeitos 

 

10. Construir um sistema eficaz de 

administração e apoio 

Aumentar a eficiência da produção – apoio. 

Melhorar e tornar mais eficientes as funções 

administrativas e os ambientes dos escritórios. 

11. Desenvolver um sistema para gerenciar 

a saúde, a segurança e o meio ambiente 

 

Assegurar ambientes sem acidentes e poluição. 

 

Consolidação 

12. Manter uma completa implementação 

do TPM e aumentar níveis de desempenho 

 

Inscrever-se para o Prêmio PM 

Objetivar melhores alvos 

Fonte: Suzuki (1994) 
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dentro  da empresa a médio e longo prazo, ir até o último passo e obter o prêmio (Suzuki, 

1994). 

 2.4.4.2  PASSO 2: EDUCAÇÃO INICIAL PARA O TPM 

Neste passo são ministrados os cursos, treinamentos e seminários necessários para que 

as lideranças entendam o programa TPM, sendo alguns internos e outros externos. 

2.4.4.3  PASSO 3: CRIAR UM GRUPO PARA A PROMOÇÃO DO TPM 

Neste passo é definida a estrutura de promoção do TPM em toda a empresa. São, então, 

formados pequenos grupos, incluindo o grupo da alta gerência, que se sobrepõe ao longo da 

hierarquia, e cada membro participa de dois grupos de níveis hierárquicos adjacentes, de 

forma que todos os grupos estejam interligados, o que facilita a comunicação, o 

desdobramento e o acompanhamento dos trabalhos em todos os níveis. A figura 2.2 ilustra 

esta estrutura. 

 

 
Figura 2.2 - Sobreposição de Atividades de Pequenos-Grupos 

Fonte: Suzuki (1994) 

 

É importante criar uma coordenação do TPM  para  divulgar  e  definir  estratégias  para 

implantar o TPM. Para a eficácia do programa, deve-se montar uma equipe dedicada em 

tempo integral e acompanhada por vários comitês e subcomitês. A coordenação é responsável 
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por preparar o plano diretor do TPM e liderar sua implantação, planejando a forma de 

conduzir as várias atividades de TPM em dia, criando campanhas específicas, divulgando 

resultados e fazendo publicidade. A coordenação exerce um papel importante na gestão da 

implantação da manutenção autônoma e na melhoria específica (Suzuki, 1994). 

2.4.4.4  PASSO 4: CRIAR POLÍTICA E METAS PARA O TPM 

A política do TPM de uma empresa deve estar integrada ao planejamento estratégico, 

deve estabelecer metas e dar a direção para os grupos de trabalho seguirem alinhados com a 

estratégia de médio e longo prazo da empresa (ver figura 2.3). As metas devem ser negociadas 

com todos os envolvidos com o TPM, incluindo a alta administração, e estabelecer um prazo 

em anos para que as metas sejam atingidas. 

Definir metas numéricas sempre que possível. Estabelecer metas claras. A situação 

inicial deve ser expressa tanto quantitativa quanto qualitativamente. Criar metas desafiadoras, 

superiores à condição inicial, porém atingíveis (Suzuki, 1994). 

2.4.4.5  PASSO 5: ESTABELECER UM PLANO DIRETOR DO TPM 

Para elaborar um plano diretor de implementação do TPM, deve-se primeiro decidir 

que atividades serão seguidas para atingir as metas traçadas. É uma atividade importante, pois 

faz todos pensarem sobre como fazer para atingir as metas. 

2.4.5 FASE DE INTRODUÇÃO 

2.4.5.1  PASSO 6: COMEÇO DAS INICIATIVAS DE TPM 

Uma vez que o plano-diretor foi aprovado, o início do TPM pode acontecer. O início 

deve ser planejado para criar uma atmosfera que estimule a determinação e inspire dedicação. 

No Japão, o início se dá com uma reunião que envolve toda a empresa. Clientes, fornecedores 

e prestadores de serviços são convidados. Na reunião, a alta administração confirma seu 

compromisso em implementar o TPM e divulga os planos já elaborados, e o trabalho 

realizado durante a fase de preparação (Suzuki, 1994). 
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2.4.6 FASE DE IMPLEMENTAÇÃO (PASSOS 7 a 11) 

Durante a fase de implementação, as atividades relacionadas e planejadas para atingir as 

metas mostradas no plano-diretor são colocadas em prática. A ordem e o tempo das atividades  

nos passos 7-11 devem ser planejados para cumprir as características particulares da empresa, 

divisão ou fábrica. Algumas atividades devem ser feitas ao mesmo tempo (Suzuki, 1994). 

2.4.7 FASE DE CONSOLIDAÇÃO  

2.4.7.1  PASSO 12: MANTER NÍVEIS E APERFEIÇOAR 

 No Japão, o primeiro estágio do programa do TPM termina quando a empresa ganha o 

Prêmio PM. Entretanto, as atividades do TPM da empresa não devem parar por aí. A alta 

administração deve incluir firmemente o TPM na cultura da empresa e continuar a torná-lo 

mais eficaz. 

 Uma empresa cresce por estar continuamente buscando metas cada vez mais altas, 

metas que refletem a visão do que a empresa acredita no que ela possa tornar-se. 

 Recentemente, mais empresas estão percebendo a importância de colocar em prática as 

melhorias que o programa inicial de TPM trouxe, e elas estão introduzindo os próximos 

estágios às suas atividades com o objetivo de ganhar o Prêmio Especial PM (Suzuki, 1994). 

2.4.8 OS OITO PILARES DO TPM 

Para Almeida & Souza (2001, p. 100), a filosofia TPM segue algumas linhas-mestras de 

ação conhecida como pilares do TPM. 

Inicialmente, foram criados cinco pilares: 

2.4.8.1  PILAR DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO 

Na maioria das empresas, os planos de treinamentos estão voltados para os níveis 

hierárquicos mais altos, ficando os operadores e mantenedores expostos a treinamentos 

informais pelos funcionários mais antigos. Assim, o TPM direciona investimentos da empresa 

no sentido de formação da força de trabalho. 

Conforme Suzuki (1994), a força de trabalho de uma empresa é um patrimônio 

inestimável, e todas as empresas deveriam treinar seus funcionários de uma forma sistemática. 

Funcionários das indústrias de processo são cada vez mais raros, e mais habilitados, e, devido 

a esses motivos, o treinamento deve ser parte integrante de um sistema de desenvolvimento. 
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As empresas devem verificar os conhecimentos específicos, as habilidades, a capacidade de 

gerenciamento que se espera dos funcionários a fim de planejar o desenvolvimento, para que 

seja alcançado o estágio almejado de capacitação dos colaboradores. 

2.4.8.2  PILAR DE CONTROLE DO CICLO DE VIDA 

O TPM conduz à necessidade de realizar o controle dos equipamentos desde a sua 

aquisição, levando em conta todo o custo do Ciclo de Vida: Projeto, Implantação e 

exploração, com vista a obter o menor custo/benefício para a empresa, o que vai evitar 

problemas de confiabilidade, baixo desempenho operacional e maior custo de posse. 

Outro ponto importante é preparar o ambiente para registrar todas as melhorias 

realizadas nos equipamentos atuais, tendo em vista incorporar essas melhorias aos novos 

equipamentos a serem adquiridos (Almeida & Souza 2001, p. 100). 

2.4.8.3  PILAR DE MELHORIAS ESPECÍFICAS 

De acordo com Nakajima (1988) e Almeida & Souza (2001, p.100) trata-se de 

atividades que procuram obter a eficiência máxima dos equipamentos por meio das suas 

funções e capacidades. Nesse pilar, trabalha-se para reduzir as pequenas paradas com forte 

impacto  no  Índice  de  Rendimento Operacional  Global,  e  uma  cuidadosa   eliminação  de 

perdas, chamadas  de   as  6 grandes perdas: 
 

 Parada acidental por quebra 

 Mudança de linha e ajustes de ferramentas 

 Pequenas paradas e operação em vazio 

 Redução da velocidade do trabalho 

 Produção defeituosa e retrabalho 

 Defeitos do início de produção 

Segundo Suzuki (1994), as melhorias específicas devem ser realizadas por equipes 

multifuncionais, com membros compostos por engenheiros de produção, mantenedores e 

operadores de produção, para minimizar as perdas cuidadosamente mensuradas e avaliadas.  

Além das seis grandes perdas nas indústrias de fabricação e montagem, nas indústrias 

de processo existem mais três tipos de perdas: 

 Perdas devido aos erros operacionais, o que causa perdas de matérias-primas; 
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 Perdas com paradas para a manutenção das linhas de produção; 

 Perdas de energia. 

Com o avanço da automatização nas indústrias de processo, são necessárias melhorias 

para estabilizar os processos e eliminar as quebras das máquinas, reduzir o tempo de parada 

para a manutenção e eliminar as pequenas interrupções. São temas importantes para o Pilar de 

melhoria específica (Suzuki, 1994). 

Para Sugiura (1994) eficiência é o indicador chave para a implantação do TPM (tempo 

efetivo/tempo operacional x problemas de qualidade). A palavra perdas está relacionada 

diretamente com a eficiência; na verdade, é o que falta para se completar e/ou atingir 100% 

desse indicador. 

Para eliminar as perdas, são necessárias ferramentas metodológicas de análise e solução 

de problemas que auxiliem os grupos a trabalhar de uma forma estruturada e científica, dentre 

as quais as mais usadas são o PDCA e o DMAIC. 

MÉTODO PDCA 

 De acordo com Campos (1994), o ciclo PDCA, ciclo de Shewhart ou ciclo de Deming, 

é um ciclo de desenvolvimento que tem seu foco na melhoria contínua. 

O PDCA foi idealizado por Shewhart e disseminado  por  Deming,  que  efetivamente  o 

aplicou. O ciclo PDCA tem como objetivo tornar mais claros e rápidos os processos 

de gestão, dividindo-o em quatro passos. 

O PDCA é aplicado para se obterem resultados dentro de um sistema de gestão e pode 

ser usado em qualquer organização para garantir o sucesso nos mercados. Não depende da 

área em que a empresa atua. 

O PDCA tem início com o planejamento. Na sequência, um conjunto de ações 

planejadas é postas em prática. Verifica-se se o que foi realizado estava conforme com o 

planejado, e atua-se para acabar ou ao menos reduzir os erros na  execução ou os defeitos no 

produto. 

O PDCA segue os seguintes passos: 

1. Plan (planejar): identificar um problema ou definir uma meta (um 

problema é o que impede de atingir os resultados desejados, alcançar a 

meta); analisar o fenômeno (analisar os dados relativos ao problema); 



 

 

28 

 

analisar o processo (descoberta das causas fundamentais do problema) e 

montar um plano de ação. 

2. Do (executar):   colocar em prática as atividades de acordo com as ações 

planejadas. 

3. Check (verificar): acompanhar periodicamente os resultados, medir os 

resultados e os processos, comparar com ações planejadas, as metas, os 

padrões e a forma desejada, juntar as informações, se necessário emitir  

relatórios.  

4. Act (agir): atuar em conformidade com a avaliação e com os relatórios. 

Algumas vezes, definir e elaborar outros planos de ação para melhorar a 

qualidade, a eficácia e eficiência, aperfeiçoando a execução e corrigindo as 

possíveis falhas. 

A figura 2.4 ilustra como o ciclo PDCA é difundido na literatura. 

 

 
Figura 2.4 - Ciclo PDCA: Método de Análise e Solução de Problemas 

Fonte: Campos 
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MÉTODO DMAIC 

Outro importante método de análise para a solução de problemas foi criado pela 

Motorola Inc. no final da década de 1980, chamado DMAIC, uma metodologia desenvolvida 

no sistema de gestão Seis Sigmas. 

 

De acordo com Gupta (2005) e Franz (2003 apud Cleto & Quinteiro, 2011), ao se 

formar uma equipe de trabalho e se avançar na análise e solução do problema as diversas 

atividades começam a se combinar e surgem informações valiosas. A equipe conquista a 

confiança de que o problema será de fato resolvido. As etapas do DMAIC são: 

D – Define (Definir): definir com precisão o escopo do projeto; 

M – Mesure (Medir): determinar a localização ou a causa do problema; 

A– Analyse (Analisar): determinar as causas dos problemas prioritários; 

I – Improve (Melhorar e Implementar): propor, avaliar e implantar soluções para os 

problemas prioritários; 

C– Control (Controlar): garantir que o nível atingido será mantido no longo prazo. 

2.4.8.4  PILAR DE MANUTENÇÃO AUTÔNOMA 

Neste pilar, encontra-se um dos  mais  importantes  processos  do  TPM. Esse processo 

tem como objetivo desenvolver as habilidades dos operadores, para que eles possam dominar 

plenamente os equipamentos, a fim de capacitá-los a serem os “sensores humanos”, e torná-

los capazes de realizar melhorias nos equipamentos, de modo a permitir o aumento da 

produtividade.  

Considera-se, neste contexto de mundo globalizado, que toda empresa que busca 

qualidade, produtividade e baixo custo em seus produtos deve incentivar seus operários a 

conhecerem melhor os equipamentos que operam por meio de inspeção, detecção e, caso 

ocorram anormalidades, realizar uma boa manutenção (Suzuki, 1994 e Geraghty, 1997 apud 

Tondato, 2004). 

De acordo com Suzuki (1994), a manutenção preventiva foi implantada no Japão 

conforme o modelo americano. Foi formalizada a separação da operação e da manutenção. 

Dessa forma, os operadores perderam o poder sobre os equipamentos e lentamente deixaram 

de se responsabilizar por mantê-los. 
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A manutenção autônoma preconizada pelo TPM modifica tal tendência, e os operadores 

passam a se envolver com as rotinas de manutenção. Trabalham nas melhorias para evitar a 

deterioração forçada dos equipamentos, eliminam as  fontes  de  contaminação  e contribuem 

para solucionar os problemas nas máquinas. 

Considerando que as indústrias de processo possuem poucos operadores em relação à 

quantidade e à extensão dos equipamentos, deve-se estudar formas adaptadas dos métodos 

tradicionais para implantar a manutenção autônoma utilizada nas indústrias de fabricação e 

montagem. 

Segundo Yamashina (1995, apud Chan et al, 2005), não importa quão bem equipadas 

estão as fábricas com as avançadas tecnologias instaladas. São sempre os operadores, não os 

gerentes ou sistemas de gestão, que afetam o desempenho da empresa. 

Para Takahashi (1993 apud Tondato, 2004), a função de todo funcionário é preservar 

seu equipamento de trabalho, mediante a verificação periódica do seu estado de conservação e 

das condições de uso, para que as metas de produção sejam estabelecidas; no entanto, para se 

executar bem qualquer trabalho, é preciso que todo funcionário esteja consciente de que deve 

cuidar de seus equipamentos. 

No caso de os grupos autônomos não focarem na identificação e no tratamento dos 

problemas encontrados nos momentos de limpeza, as metas da eliminação e controle da 

deterioração dos equipamentos, não serão alcançadas (Suzuki, 1994). 

Conforme Wyrebski (1997), para o desenvolvimento da manutenção autônoma, deve-se 

seguir algumas etapas, de acordo com a tabela 2.2. 

A Manutenção Autônoma promove um entrosamento das áreas de produção e de 

manutenção. Ela busca o incremento da eficiência por meio da divisão das tarefas de 

manutenção entre as duas áreas, uma vez que os operadores estão preparados para parar o 

processo na detecção de anomalias (Xenos, 1998). 

A fim de manter a eficácia do equipamento, a manutenção diária pelos operadores é 

crucial. Quebras inesperadas podem ser prevenidas por meio de um cuidadoso plano de 

manutenção e de um desenvolvimento ou melhorias do equipamento. Quebras inesperadas 

podem ser prevenidas com um cuidadoso plano de manutenção e de um desenvolvimento ou 

melhorias do equipamento. 

Para conduzir essa manutenção, são necessários  treinamentos  interfuncionais   para 

aumentar as habilidades dos operadores. Também é necessário que todos  os  funcionários,  da 
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Tabela 2.2 – As sete etapas da manutenção autônoma 

Etapa Atividade Característica 

1ª Limpeza Inicial Identificar pontos onde deve ser feita uma 
limpeza inicial 

2ª Eliminação das fontes de sujeira e 
locais de difícil acesso 

Promover a melhoria de acesso a locais 
difíceis 

3ª Elaboração de normas para limpeza e 
lubrificação 

O próprio usuário deve elaborar as normas 

4ª Inspeção geral Executar uma inspeção geral ajuda a 
eliminar pequenos defeitos 

5ª Inspeção Espontânea Manter as condições do desempenho 
originalmente concebido para o 
equipamento 

6ª Arrumação e limpeza Prática de ações para o controle das 
estações de trabalho 

7ª Efetivação do autocontrole Manter habilidades das etapas anteriores 
para a continuidade na busca de melhorias 
nos equipamentos 

Fonte: Adaptado de Wyrebski (1997) 

 

alta administração até o chão de fábrica, estejam comprometidos com o processo de 

manutenção, fornecendo os recursos  humanos  e   os materiais   necessários  à  melhoria  dos 

equipamentos. Mas, geralmente a ênfase na manutenção pode também se refletida na ênfase 

dada à aquisição de tecnologia, bem como da melhoria e do desenvolvimento do senso de 

propriedade dos equipamentos pelos operadores (Cua et. al., 2001, p.677). 

Segundo Nakagima (1988 apud Eti et al., 2006,  p.1169), em toda a década de 1980, 

nos Estados Unidos e no Japão, as estratégias corporativas de manutenção envolveram 

significativas mudanças de paradigma, como a manutenção baseada no tempo, a flexibilidade 

nas inter-relações entre as forças de trabalho de manutenção, bem como a fusão dos papéis 

dos operadores de planta e do pessoal da linha de frente da manutenção. Isso pavimentou o 

caminho para a introdução da manutenção autônoma, um elemento-chave do TPM, o que 

exigiu a implantação dos seguintes procedimentos: 

 Cultivo de um sentimento de posse no operador mediante a introdução da 

manutenção autônoma, ou seja, os operadores assumem a responsabilidade pela 

atenção primária à sua máquina. 
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 Otimização das habilidades e conhecimentos do operador quanto à sua máquina, 

a fim de maximizar a eficácia operacional: os operadores são assim mobilizados 

para detectar os primeiros sinais de desgaste, desajustes, vazamentos e peças 

soltas.  Eles também estão envolvidos nas sugestões para a melhoria, a fim de 

que sejam eliminadas as perdas devidas a quebras ou ao baixo desempenho das 

máquinas; 

 Uso de equipes multifuncionais, que reúnam operadores, mantenedores, 

engenheiros e gerentes para melhorar o desempenho global da planta; 

 Estabelecimento de um cronograma para a limpeza e a manutenção preventiva, 

extensão do tempo de vida da planta e maximização do tempo de atividade. 

2.4.8.5  PILAR DE MANUTENÇÃO PLANEJADA  

Este pilar não é novidade nas empresas, pois vem da década de 1950. O TPM vem 

agregar a capacitação dos mantenedores e a melhoria dos papéis do operador e mantenedor 

devido ao surgimento da manutenção autônoma. 

A Manutenção Planejada capacita os mantenedores para que, com  a  participação  dos 

operadores, realizem manutenções mais consistentes e consigam  reduzir substancialmente  as 

perdas devido a falhas e quebras, retrabalho de manutenção, falhas operacionais, peças com 

defeitos e pequenas paradas. 

Para Suzuki (1994), o objetivo da manutenção preventiva e preditiva é não ter paradas e, 

mesmo com a realização das manutenções rotineiras, quebras inesperadas ocorrem. Tais 

quebras mostram que os procedimentos previstos nos planos de manutenção e as previsões de 

tempo de vida útil inadequadas revelam que o sistema de prevenção de quebras não é eficaz. 

No TPM, medidas da manutenção planejada objetivam reduzir o tempo médio entre falhas 

(MTBF). 

Segundo Eti et. al.(2006, p. 1240), o pessoal de manutenção deve adotar uma 

abordagem pró-ativa, focada em reduzir o fosso existente entre os custos reais de produção e 

o que poderia ser alcançado coma redução do desperdício e da ineficiência. A abordagem 

focada no lucro pela área de manutenção tem suas raízes no TPM. 

Ainda para Suzuki (1994, p. 172 apud Mc Kone et. al, 1999, p. 123), um forte 

departamento de planejamento de manutenção tem boas informações, um sistema de 
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rastreamento que lhe permite capturar os dados do processo, recolher e divulgar os dados aos 

operadores e identificar as tendências ou os problemas com os equipamentos. Os técnicos de 

manutenção são os responsáveis por completar as tarefas de manutenção planejada dentro do 

tempo programado, e ainda atender às demandas dos operadores da produção. O cumprimento 

da agenda é um importante indicador da saúde do sistema de manutenção planejada 

(Nakajima,1988, p.87) 

OS TRÊS PILARES ADICIONAIS 

Depois, devido às necessidades da sociedade e às novas exigências da produção 

industrial, foram criados três novos pilares (Almeida & Souza, 2001, p. 100): 

2.4.8.6  PILAR DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE 

Este pilar vem atender às demandas da sociedade com respeito à segurança das pessoas 

e do meio ambiente, adequando as empresas às legislações vigentes. 

 2.4.8.7  PILAR DE MANUTENÇÃO DA QUALIDADE 

A responsabilidade deste pilar é o de estabelecer parâmetros,  procedimentos e 

ferramentas para identificar interferências  nas  condições  de  operação dos  equipamentos   

na   qualidade dos produtos ou serviços. 

2.4.8.8  PILAR DE CONTROLE ADMINISTRATIVO 

Este pilar tem como objetivo solucionar os problemas administrativos que influenciam 

nas atividades de produção, tais como compras e materiais. 

É muito importante que os oito pilares sejam aplicados de forma estruturada, pois são 

fundamentais para o sucesso da empresa.  

2.4.9 ATIVIDADES DE PEQUENOS GRUPOS 

Uma importante característica do TPM é a incorporação das atividades dos pequenos 

grupos. As metas dos grupos devem estar em sintonia com as metas da empresa, senão as 

celebrações não poderão ser compartilhadas plenamente, e a auto realização dos 

colaboradores será apenas parcial.  A melhor forma é a dos próprios gerentes e supervisores 

transmitirem os resultados aos seus colaboradores e exercitarem o comando mediante uma 

liderança efetiva. 
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As boas empresas trabalham tanto as variáveis sociais (elemento humano) como as 

mercadológicas (lucro, participação no mercado). As empresas suscetíveis a crises são as que 

dão ênfase às funções comércio-industrial, esquecendo-se do ser humano, que é o catalisador 

desse processo. No primeiro caso, tem-se a gestão com a participação dos colaboradores, o 

que pereniza a manutenção de situações ideais por um longo período. No segundo caso, tem-

se o modelo autocrático, baseado no terror da cobrança, em que o moral sofre diversas formas 

de degradação (Nakajima,1988). 

O papel dos pequenos grupos de trabalho estende-se também à preparação e à 

preservação de um ambiente propício para as atividades de manutenção propriamente ditas. 

Esse ambiente depende de cinco fatores fundamentais de uma técnica gerencial japonesa 

denominada 5S´s: Organização (seiri), arrumação (seiton), limpeza (seizo), padronização 

(seitsuke) e disciplina (shitsuke), abordados de forma sistemática, e cada um desses requisitos 

é cumprido pelo pessoal envolvido nas atividades operacionais (Ghinatto,1996). 

Capacitar operadores para manter as suas próprias máquinas aumenta a autoconfiança e 

valoriza a capacidade de eles contribuírem para aperfeiçoar o sistema produtivo. Eles sentem-

se motivados a apresentar sugestões e a acolher ideias do seu grupo de trabalho, pois notam, 

dentre outros benefícios, a melhoria das condições de trabalho (Ghinatto, 1996). 

A manutenção é participativa e desenvolve-se o trabalho em equipe que, aliás, é o que 

todas as empresas almejam, na crença de que isso possa ser conseguido pelo programa TPM.  

Porém, o trabalho em equipe é uma das bases para a implantação do TPM. A prática dos 

5S´s é também de grande importância na hora de se praticar a filosofia do trabalho em grupo. 

De fato, torna-se necessário cada vez mais ter a filosofia da gestão participativa, na qual 

se aceita que o ser humano deseja ter o controle do seu próprio trabalho, tomar as suas 

próprias decisões, busca a oportunidade de crescimento na empresa, deseja pertencer à 

empresa, ter um trabalho com qualidade de vida, deseja (no caso específico do programa 

TPM) criar uma laboriosa e cooperativa dupla mecânico e operador (Mirshkawa,1994 apud 

Possamai, 2002). 

O TPM altera a estrutura da organização porque quebra as barreiras tradicionais entre a 

manutenção e a produção, promove a melhoria, pois olha sob múltiplas perspectivas a 

operação e a manutenção dos equipamentos, aumenta as competências técnicas do pessoal de 

produção, incluindo atividades de manutenção nas tarefas diárias da produção, bem como 

aperfeiçoa os planos de manutenção de longo prazo, e permite o compartilhamento de 
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informações entre as diversas áreas funcionais. Portanto, o TPM deve desenvolver a 

capacidade da organização para identificar e resolver problemas de produção e, 

consequentemente, melhorar a performance da manufatura (McKone et. al., 2001, p. 42). 
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3 REVISÃO DA LITERATURA SOBRE O TPM: UM ENFOQUE AO 

PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO 

Pelo que se pôde ver até agora, a implementação do TPM não é simples. Não é apenas 

implementar uma técnica ou um conjunto de técnicas. É um sistema de gestão, logo, é um 

programa de muita complexidade. 

De acordo com Lima Jr. (2002), várias empresas estão envidando esforços parciais ou 

sem a dedicação suficiente ao TPM. Elas até têm a participação da equipe de operação, porém 

estão incorrendo em erros que às vezes não são possíveis de corrigir. Quando se trata de TPM, 

trata-se de pessoas, e por isso, devem-se levar em consideração vários aspectos, como a 

cultura da organização, a emoção, a motivação e os sentimentos das pessoas. Torna-se 

necessário, portanto, que haja um estudo cuidadoso dos erros ocorridos no passado a fim de 

evitá-los nas próximas implantações do TPM. 

 Para Choyds (2003), a implantação do TPM representa uma dramática mudança na 

organização e pode afetar a estrutura organizacional, o sistema de gestão no chão de fábrica, 

as responsabilidades dos funcionários, a avaliação de desempenho, os sistemas de 

recompensa, a forma de desenvolver habilidades e o uso da tecnologia da informação. Não é 

de se admirar que a taxa de sucesso de uma mudança em grande escala dentro da maioria das 

organizações seja inferior a 30%. 

Ainda para Choyds (2003), as dificuldades enfrentadas na implementação do TPM são: 

 Normalmente, as pessoas mostram uma forte resistência à mudança; 

 Muitas pessoas tratam o TPM apenas como mais um “programa do mês”, sem 

dar qualquer foco e também têm dúvidas sobre a sua eficácia; 

 Os recursos não são suficientes (pessoas, dinheiro, tempo, etc.) e falta 

assistência por parte da administração; 

 Compreensão insuficiente da metodologia e da filosofia do TPM; 

 O TPM não é uma solução rápida, mas uma abordagem que envolve uma 

mudança cultural para a forma de fazer as coisas; 

 As barreiras departamentais existentes dentro da Unidade de Negócios; 

 As pessoas alocadas nas atividades de TPM, como recursos adicionais para a 

implantação do mesmo, são consideradas uma ameaça para os funcionários. 
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Para Rodrigues (2006), os fatores que influenciam no insucesso da implantação do TPM 

são: 

 Aumenta-se o ritmo diário de produção, com a mesma equipe. 

 Falta de tempo dedicado à Manutenção Autônoma. 

 Um único operador comanda mais de uma máquina ao mesmo tempo. 

 Estresse no trabalho. 

 Os operadores têm a ideia de que devem produzir e não fazer a manutenção, e 

por isso há um baixo compromisso com o TPM. 

 Implantar o TPM de uma forma rápida, sem seguir os passos para a consolidação 

do programa. 

 Falta de treinamento de pessoal (não apenas técnico, mas também em gestão). 

 Falta de acompanhamento e avaliação do progresso do TPM. 

 Metas que não são atingidas e ficam sem explicação. 

 Desconhecimento da evolução do TPM por parte dos operadores. 

 Falta de compromisso dos chefes imediatos e da alta administração. 

 Alta rotatividade das lideranças. 

 Corte de investimentos sem critérios claros para os operadores e mantenedores. 

 Falta de peças de reposição para a execução da manutenção preventiva. 

 Equipe de manutenção subdimensionada para realizar as manutenções. 

 Falta de acompanhamento das pendências de manutenção. 

 A produção não libera as máquinas para a realização das manutenções. 

 Constantes mudanças nos cronogramas de manutenção 

 Falta de atenção ao planejamento da manutenção, o que sinaliza a baixa 

importância dedicada à mesma. 

 Equipe de manutenção com a sensação de “bombeiros para apagar incêndios”. 

Segundo Karlsson & Ljunberg (1992), Kelly (1992) e Wireman (1998 apud Lima Jr. 

2002), as oito principais causas das dificuldades na implantação do TPM são: 

a) Implantar o TPM dentro de um processo de Downsizing 

Várias organizações enxergam o TPM como uma alternativa para, com o decorrer do 

tempo, reduzir os problemas de manutenção e, como consequência, diminuir a quantidade de 
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pessoas na área de manutenção. Esse tratamento gera desconfiança e leva a implementação do 

TPM a ser mal sucedida, pois justamente essa equipe não irá colaborar se no final do processo 

perceber que poderá perder o emprego. 

É necessário que se entenda que o TPM não leva a uma diminuição do efetivo de 

funcionários downsizing, mas é uma ferramenta de melhoria contínua das máquinas e 

equipamentos. O objetivo do TPM é minimizar os serviços de apagar incêndios pela equipe de 

manutenção e desviá-la para serviços mais especializados de manutenção, como também atuar 

em projetos de melhoria contínua que conduzam a organização a ser mais competitiva no 

mercado em que atua. 

b) Treinamento insuficiente dos funcionários 

Para que o TPM funcione, é preciso que os funcionários da manutenção e da produção 

trabalhem em equipe para estudarem como melhorar continuamente os equipamentos, no 

sentido de haver um aumento gradativo da eficácia global dos equipamentos. Mas, para que 

isso ocorra é necessário adquirir novos conhecimentos. À medida que o tempo passa, vão 

sendo agregadas novas tecnologias às máquinas e equipamentos, e essas vão se tornando cada 

vez mais complexas. Se as equipes não estiverem tecnicamente preparadas, os resultados das 

melhorias desejadas não aparecerão. 

É importante que as organizações percebam a importância de se investir em treinamento 

dos funcionários. Algumas empresas consideram os gastos em treinamento como despesa e 

não como investimento, e por essa razão não conseguem êxito na implantação do TPM.  

c) Copiar o modelo de TPM de outras empresas 

O TPM, da mesma forma que o TQC, não é um pacote fechado que serve para qualquer 

empresa. Cada empresa tem particularidades próprias e, portanto, sua própria cultura. Assim, 

faz-se necessário adaptar o processo de implantação do TPM à cultura da empresa. Esse 

assunto é tão sério que as empresas que têm instalações em diversos países necessitam fazer 

adaptações da metodologia do TPM para a cultura local. Tais adaptações e cuidados podem 

chegar à necessidade de ajustes em instalações dentro de um mesmo país, mas em diferentes 

regiões. Deve-se fazer uma análise cuidadosa para entender as questões relevantes, como, por 

exemplo, quais são os níveis de instrução e de habilidades dos empregados, quais são os tipos 

de máquinas, equipamentos e processos envolvidos, se o processo é contínuo ou seriado. 
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Entender essas particularidades é fundamental para se levar em consideração no planejamento 

para a implantação do TPM e ser essa uma diferença importante para o sucesso ou o fracasso. 

d) Manutenção sem os devidos cuidados 

O TPM é constituído a partir da premissa de que as coisas básicas devem ser bem feitas 

e levadas a sério. Tem-se demonstrado por meio de estudos que um percentual significativo 

das falhas nas máquinas e equipamentos é fruto da falta de cuidados elementares, como 

inspeção, limpeza e lubrificação, as três atividades básicas que, se não forem realizadas, 

levam as máquinas e os equipamentos à deterioração e depois às falhas e quebras. Se as 

atividades básicas não forem realizadas, o TPM não trará os resultados esperados e será 

construído sobre um alicerce frágil e inseguro. Uma das maiores dificuldades a serem 

superadas é a de que todos entendam a sua importância na execução das atividades básicas, e 

que cada membro da equipe de fato realize essas atividades. Parece ser simples, mas não é, 

pois lida-se com a cultura das pessoas que têm suas crenças e valores enraizados e que, devido 

a isso, é necessário bastante diálogo e determinação para que o sistema mude de fato e seja 

alcançado um ambiente adequado para desenvolver o TPM. 

e) Ausência de foco naquilo que é crítico 

Várias vezes, os recursos para o TPM são distribuídos e muito diluídos, com o objetivo 

de se fazer tudo de uma vez. Quando isso ocorre, são poucos os resultados alcançados e o 

impacto do programa é pequeno. Se não houver resultados tangíveis, o TPM perderá sua força 

e será um fracasso. Na sua fase inicial, o TPM deverá dirigir seu foco para os problemas mais 

críticos (máquinas críticas que são gargalo e problemáticas), a fim de que as melhorias 

importantes ocorram e tragam resultados para a empresa. Se a implantação não levar isso em 

consideração, os recursos para o TPM serão deslocados para outros programas que estiverem 

dando resultados. O desafio é fazer com que a equipe descubra o que é realmente crítico e 

ponha em evidência esses itens todos dos esforços necessários, para que os resultados 

apareçam. Para que isso aconteça, é preciso embasar as decisões em fatos e dados, o que nem 

sempre isso é possível, pois em várias ocasiões as informações não existem, não estão à 

disposição, ou não são confiáveis. Nesses casos, torna-se necessário conduzir um trabalho 

sério para obter uma fonte de dados confiáveis e completa que permita decisões acertadas. 
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Segundo Rosa & Morales (2006), “houve grandes dificuldades  na  criação  de  um 

levantamento de dados, bem como a tabulação desses dados e a transformação dos mesmos 

em dados úteis” na Cocamar.  Além de a implantação ter sido trabalhosa devido às operações 

não estarem padronizadas, houve a necessidade de unir as forças das equipes de manutenção e 

operação para realizar a padronização dos procedimentos.  

f) Relacionamento entre a gerência e os funcionários 

Em diversos casos, existe uma desconfiança e um mau relacionamento entre a gerência 

e os funcionários. Se as equipes do chão de fábrica não confiarem na gerência e acharem que 

existem “outros” objetivos na implementação do TPM, o trabalho será em vão e o resultado 

não aparecerá. Se for necessário, a gerência deve mudar sua forma de tratamento e procurar 

estabelecer uma relação de confiança que estimule o trabalho que visa à melhoria contínua 

das máquinas e equipamentos. Esse tipo de dificuldade também é encontrado nas 

implementações do TQC em muitas empresas, porém é possível ser superado com bastante 

diálogo e com demonstrações na prática de que a relação passou a ser diferente, e que os 

funcionários poderão passar a confiar na gerência da empresa. 

g) Falta de um programa de reconhecimento adequado 

Segundo Leboeuf (1985), “você recebe aquilo que incentiva acontecer”, logo, os 

esforços dos funcionários e os resultados alcançados serão obtidos de acordo com o que se 

espera deles e pelo que são recompensados. Se uma organização espera que a atenção de 

todos esteja direcionada para a melhoria contínua, então é importante que o sistema de 

recompensas esteja alinhado com essa meta. Se a organização valoriza o mantenedor que 

conserta as máquinas rapidamente, mesmo que isso provoque um baixo rendimento da 

máquina e aumente o risco de acidentes, é isso que a organização obterá. Deve-se pensar, 

portanto, em como criar um programa de reconhecimento que leve os operadores a fazerem as 

atividades básicas de limpeza, inspeção e lubrificação e as equipes de manutenção a 

realizarem melhorias nos sistemas de manutenção preventiva/preditiva e melhoria contínua 

em direção à quebra-zero nas máquinas. 

h) A gerência desconhece quais são os fundamentos do TPM 

Quando a gerência  não  conhece o  TPM, não  sabe os recursos  que   serão  necessários 
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e quais as mudanças que se fazem necessárias para implantar o TPM em uma organização. 

Em várias plantas, a gerência considera que a sua contribuição no TPM é de apenas participar 

da cerimônia do lançamento do programa, e algumas vezes dizer frases de efeito, para depois 

entregar o programa para os funcionários implantarem o TPM na planta. Essa é uma fórmula 

infalível para o insucesso do programa, pois é necessário entender e agir diferentemente para 

que isso não ocorra. Uma forma de não cair em tal armadilha é treinar e educar os gerentes 

quanto à metodologia do TPM. É necessário que os gerentes entendam bem o que é o TPM e 

o que não é. O treinamento correto é aquele que é dado aos funcionários de todos os níveis 

hierárquicos, da alta direção até o nível operacional em um mesmo momento; assim estará 

garantido o entendimento uniforme dos conceitos do TPM passados para todos, e todas as 

questões serão respondidas para todos, o que minimiza todas as dúvidas comuns a todos. 

Para Estanqueiro e Lima (2006), o TPM, por ser uma filosofia Top Down, logo, 

hierarquicamente comandada de cima para baixo, precisa do apoio total da alta administração 

para que a implantação alcance o sucesso desejado. 

Em uma pesquisa realizada em uma indústria de alimentos por Hipkin & De Coc (2000, 

p. 283), as equipes de manutenção autônoma ficaram frustradas pela relutância dos gestores 

em implementar os projetos de melhoria  nos  equipamentos  sugeridos pelo grupo. Os 

operadores informaram que colegas que não eram membros do grupo não poderiam ser 

chamados para implantar as melhorias. Em todos os casos, durante a pesquisa, os gestores 

foram criticados por não usarem sua influência para assegurar uma resposta às recomendações 

dos grupos. 

Os gestores devem assumir posições nas quais devem orientar o pensamento e o 

comportamento dos colaboradores. Os grupos autônomos do TPM são controlados por meio 

de estruturas de gestão estabelecidas nas atividades de desenvolvimento pelo TPM. O ônus 

recai sobre a gestão para apoiar o programa, o que cria uma dinâmica de atividades dos 

grupos e orienta todo o processo, longe da subsunção da técnica do TPM em si. O TPM é 

muito mais do que o operador executar a manutenção (Hipkin & De Coc, 2000, p. 285). 

Para Eti et. al.(2006, p. 1170), o TPM geralmente requer mudanças de atitudes dos 

funcionários, bem como dos seus padrões de comportamento, o que pode levar muito tempo 

para se realizar. Os gerentes seniores devem demonstrar o seu compromisso com o TPM ao 

dedicarem tempo e alocarem recursos suficientes para criar e sustentar as mudanças culturais, 
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por exemplo, para fornecerem o treinamento necessário para todo o pessoal  envolvido   em   

atingir a manutenção autônoma. 

McBride (2004), em seu artigo, diz: 
 

O TPM requer uma liderança eficaz para seu início. Isto é parte do 

significado do “Total” da sigla TPM. Sem esta liderança eficaz que conecta 

os esforços do TPM ao negócio da empresa e mantém as pessoas aptas a 

desenvolverem trabalhos específicos, o desempenho e a confiabilidade dos 

equipamentos continuarão a declinar e as iniciativas do TPM terão uma vida 

curta. 

 

Em algumas organizações, tais benefícios não são vistos de maneira tão clara e 

transparente como deveria. É o que concluem Gonçalves et al.(2001 apud Estanqueiro e 

Lima, 2006), dizendo: 
 

O envolvimento da alta administração foi citado como sendo essencial para 

um bom processo de implementação dos itens do TPM. O envolvimento de 

todos os funcionários da empresa no processo de implementação de um novo 

programa, seja ele TPM, TQM (Gestão pela Qualidade Total) ou JIT (Just-

in-Time, eliminação de desperdícios) é essencial e deve ser levado em 

consideração. Sem o apoio da alta administração, o processo acaba morrendo 

antes de se ver os primeiros resultados. 
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4 ESTUDO DE CASO: UMA ANÁLISE DA APLICAÇÃO DO TPM NA 

LINHA DE PRODUÇÃO DE BISCOITOS RECHEADOS 

4.1 O MERCADO BRASILEIRO DE BISCOITOS 

Segundo a Associação das Indústrias de Biscoitos, com 585 fábricas, o Brasil ocupa a 

posição de 2º maior produtor mundial de biscoitos, atrás apenas dos Estados Unidos, com o 

registro de 1.242 milhões de toneladas produzidas em 2010, o que representou 3,0% de 

crescimento sobre 2009, em que foram produzidas 1.206 milhões de toneladas, e empregou 

aproximadamente 30.000 funcionários. 

A expectativa de crescimento do volume produzido para 2011 é de 3%. 

O mercado de biscoitos no Brasil está cada vez mais competitivo. No início do mês de 

novembro, a PepsiCo adquiriu a indústria de Biscoitos  por um valor estimado entre R$ 800 e 

R$ 900 milhões de reais (Rodrigues, 2012). 

Atualmente a Marilan, a quarta maior fabricante nacional de biscoitos está à venda, após 

um prejuízo de 12,8 milhões de reais em 2010, e está sendo disputada pela cearence M. Dias 

Branco, dona da Vitarella, e pelas multinacionais PepsiCo, Bunge e Campbell. (Madureira, 

2011) 

A tabela 4.1 demonstra os dados do mercado brasileiro de biscoitos, o qual apresenta 

um crescimento lento, na faixa dos 3% ao ano, que não atende às necessidades de crescimento 

das empresas para conseguirem os ganhos de produtividade, o que acirra  a  disputa  entre  as 

mesmas a fim de garantir a sobrevivência, levando-as a crescer mediante aquisições de 

concorrentes e avançar na participação do mercado. O setor caminha  para  uma  consolidação 

Tabela 4.1 - O Mercado Brasileiro de Biscoitos 

Indicadores / ano    2007   2008  2009     2010    2011* 

Produção (em mil toneladas)    1.131    1.177    1.206     1.242    1.279 

Taxa de Crescimento    1,7%    4,1%     2,5%     3,0%     3,0% 

Consumo per capita (ano)    6,0 kg    6,1 kg     6,3 kg     6,5 kg     6,7 kg 

Faturamento  (bilhões)    5,2    5,7     6,0     6,5     7,0 

Fonte: Associação Nacional das Indústrias de Biscoitos. 

*Estimativas 
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do mercado de biscoitos ao reduzir a sua quantidade de fabricantes no Brasil, concentrando-se 

em grandes companhias (ANIB, 2011). 

4.2 SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE BISCOITOS NO BRASIL 

De acordo com a Associação Nacional das Indústrias de Biscoitos (ANIB), o mercado de 

biscoitos é segmentado em nove categorias  maiores, o que está demonstrado no gráfico 4.1, 

sendo  que a principal delas é a categoria de biscoitos recheados que detém 30% dos produtos 

comercializados, seguida de biscoitos cream-crackers em segundo lugar, com 25%, e 

empatados na 3ª colocação com os biscoitos wafers e a categoria de  biscoitos maria e 

maizena com 10% de participação cada uma.  

 

         

Gráfico 4.1 - Categorias de biscoitos 

Fonte: Associação Nacional das Indústrias de Biscoitos 2010 

 

Por coincidência, a pesquisa desta dissertação é em uma linha de produção de biscoitos 

recheados da Vitarella. Segundo a ANIB (2011), em 2010 o estado de São Paulo foi o maior 

consumidor individual de biscoitos no Brasil com 27% de participação. O Rio de Janeiro é o  

segundo colocado, com com 13%, seguido de Minas Gerais com 11%. Pernambuco representa 

apenas 3% do mercado nacional de biscoitos, como mostra o gráfico 4.2. 

A Vitarella atua principalmente no mercado nordestino sendo a líder nos estados de 

Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte  que, somados, representam em torno 

de 7% do mercado brasileiro. 
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Gráfico 4.2 - Segmento Regional de consumo de biscoitos no Brasil em 2010 

Fonte: Associação Nacional das Indústrias de Biscoitos (ANIB) 

 

O Brasil contava com 585 fábricas de biscoitos em 2010, consumindo 780 mil toneladas 

de farinha, 263 mil toneladas de açúcar e 187 mil toneladas de gordura, principais matérias-

primas dos biscoitos (ANIB, 2011). 

Na figura 4.1, é possível ver quanto a produção de biscoitos consome das principais 

matérias-primas e a quantidade de empregados no Brasil. 

 

              

Figura 4.1: Consumo anual de matérias primas e insumos  

Fonte: ANIB 
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4.3 A VITARELLA 

A Indústria de Alimentos Bomgosto, mais conhecida pela marca Vitarella, foi criada em 

março de 1993. Começou em Jaboatão dos Guararapes a produção de massas com a marca 

Vitarella. Está localizada na rodovia BR-101 sul, local estratégico para o recebimento de 

matérias-primas e para distribuição dos produtos, por estar próxima dos portos do Recife e 

Suape, o que permite o rápido escoamento da produção. 

A empresa conta hoje com mais de 2.300 colaboradores, que produzem mais de 100 

itens da marca. A família de produtos é variada: são biscoitos cream-cracker, salgados, doces,  

recheados, wafers, amanteigados, rosquinhas e sequilhos. 

Dentre as massas destacam-se: espaguete, ninho, penne e lasanha. Para manter a 

liderança no setor e a qualidade de seus produtos, a Vitarella investe na capacitação de 

pessoal e em equipamentos de última geração. 

4.3.1 A VITARELLA NO MERCADO BRASILEIRO DE BISCOITOS 

A Vitarella iniciou suas operações de biscoitos em 1998, quando lançou no mercado os 

Biscoitos Recheados com a marca Treloso, um grande sucesso de vendas. Em 2001 foi 

lançada a Cream-Cracker, e depois disso não parou mais de lançar novas linhas de produtos, 

como os biscoitos Maria, Maizena, Wafers dentre outros. A figura 4.2 apresenta alguns dos 

produtos da Vitarella. 

 

Figura 4.2 - Portfólio de produtos 
Fonte: Arquivo da empresa 
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O gráfico 4.3 mostra o rápido crescimento da Vitarella em sua participação no mercado 

nacional na produção de biscoitos nos últimos anos. 

Dentre as 585 fábricas de biscoitos do Brasil, a Vitarella foi classificada em terceiro 

lugar na produção de biscoitos com 8,47% de participação de mercado. 

 

 

Gráfico 4.3 – Participação da Vitarella no mercado de biscoitos no Brasil 

Fonte: Arquivo da empresa 
 

Segundo os dados da empresa, na tabela 4.2 está demonstrada a classificação dos sete 

maiores produtores de biscoitos no Brasil.  

A Indústria de Alimentos Bomgosto (Vitarella) apresentou um crescimento 

significativo, de 0,55 pontos percentuais, perante os 6 concorrentes diretos no primeiro 

semestre de 2011, comparado com o 1º semestre de 2010. 

A marca Vitarella é líder nos estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do 

Norte, e está presente nas demais regiões do país. 

A junção de um amplo portfólio de produtos com um rigoroso controle de fabricação é a 

receita de sucesso da Vitarella. Hoje, a empresa contabiliza um crescimento significativo em 

outros estados do país. Tudo isso é sinônimo de preferência, qualidade e satisfação para seus 

consumidores e bons negócios para seus fornecedores.  
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 Tabela 4.2 - Classificação das empresas de biscoitos no Brasil 

  1º Semestre  

  2010 2011  

 Grupo M Dias 23,84% 23,84% 0,00p.p. 

1º Grupo M Dias (-Vitarella e Pilar) 14,74% 14,22% -0,51 p.p 

2º Nestlé 8,99% 8,75% -0,25 p.p. 

3º Ind. Bomgosto 7,91% 8,47% 0,55 p.p. 

4º Nabisco CIA 7,38% 7,01% -0,37 p.p. 

5º Bauducco/Pandurata 6,78% 6,64% -0,14 p.p. 

6º Marilan CIA 6,60% 6,72% 0,12 p.p. 

7º Bagley do Brasil 6,47% 6,49% 0,03 p.p. 

Fonte: Arquivos da empresa 

Em 7 de abril de 2008, a Vitarella foi adquirida pela empresa nordestina M. Dias 

Branco S/A, líder no mercado nacional. 

Em função disso, a Vitarella passou a integrar o maior grupo empresarial de massas e 

biscoitos do Brasil, com 12 fábricas instaladas no Nordeste, Sudeste e Sul do País, com um 

amplo portfólio de produtos e empregando a mais moderna tecnologia existente no mundo. 

A figura 4.3 mostra a vista aérea da fábrica. 

 
Figura 4.3 - Vista aérea da Vitarella 

Fonte: Arquivo da empresa 
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A Vitarella nasceu com o objetivo de produzir biscoitos com qualidade, antes 

inacessíveis para as classes sociais D e E, e hoje já atinge todas as classes econômicas. 

Dentre as várias estratégias adotadas pela Vitarella para manter-se competitiva, está a 

aplicação da metodologia TPM (Manutenção Produtiva Total), que está alinhada com a 

Missão e os Valores da empresa. 

Para realizar esse objetivo, a Vitarella trabalhou com valores comportamentais que 

pautaram o sucesso da empresa. Em 2005, a Missão e os Valores foram estabelecidos, 

formalizados e divulgados para todos os colaboradores, como está mostrado na figura 4.4. 

Na figura 4.5 é apresentado o organograma com destaque para a área industrial, na qual 

se localiza a linha de biscoitos recheados em que foi desenvolvida esta pesquisa. 

A estrutura da Vitarella é bastante enxuta, com apenas cinco níveis da operação até a 

diretoria. 

4.3.2 SETORES PRODUTIVOS DA VITARELLA 

A área industrial da Vitarella é formada por cinco Unidades Gerenciais Básicas, UGBs: 
 

1 - UGB Cracker 
 

2 - UGB Laminados 
 

3 - UGB Wafer 
 

4 - UGB Recheados 
 

5 - UGB Massas 

 

Além das UGBs produtivas, também existem as áreas de apoio: 
 

6 - Desenvolvimento de Produtos e Processos 

7 - Engenharia de Projetos e Instalações 

8 - Departamento de Manutenção (DEMAN) 

9 - Segurança, Meio Ambiente e Qualidade (SMAQ) 

 

4.4 A IMPLANTAÇÃO DO TPM NA VITARELLA 

Esta metodologia tem como objetivo preservar o estado de conservação dos 

equipamentos, mediante a participação do operador, utilizando  sua  percepção  sensorial  para  



 

 

50 

 

  

 
 

Missão 

Fornecer alimentos acessíveis a toda sociedade 
com qualidade que atenda e supere as 

expectativas dos clientes e dos consumidores. 

 

Valores 

Comprometimento e dedicação 

Somos motivados, entusiasmados, responsáveis e persistentes.  
 

Respeito e desenvolvimento das pessoas 

Acreditamos nas pessoas e no seu potencial.  
 

Trabalho em equipe 

Acreditamos no compartilhamento de informações e recursos para obter 
resultados. O resultado da equipe está acima do resultado individual.  

 

Simplicidade e agilidade 

Buscamos soluções simples, objetivas e somos ágeis em sua execução.  
 

Austeridade 

Somos criteriosos na aplicação dos recursos.  
 

Lucro como fator de desenvolvimento 

Temos o lucro como forma de remuneração do capital e perpetuação do negócio.  
 

Relacionamento com os fornecedores e comunidade 

Buscamos o aperfeiçoamento das relações com fornecedores e comunidade.  
 

Satisfação dos clientes e consumidores 

Buscamos a melhoria contínua da Qualidade e Segurança dos produtos e serviços 

 

 

Figura 4.4 – Missão e Valores da Vitarella 

Fonte: Arquivo da empresa 
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Figura 4.5 – Organograma da empresa 

Fonte: Arquivos da empresa 
 

 

descobrir anomalias na máquina, indicando pontos críticos no processo, realizando limpeza, 

inspeção, lubrificação e pequenos reparos, bem como comunicando ao setor de manutenção as 

condições do seu equipamento. 

Dividiu-se esse plano em etapas, para melhor compreender o que se pretendia propor 

como melhoria na gestão da empresa. 

4.4.1 APRESENTAÇÃO DO TPM AOS COLABORADORES  

Nesta etapa foram divulgados os conceitos e princípios do TPM para todo o grupo de 

operadores e mantenedores; logo, a diretoria industrial liderou o processo e participou da 

reunião de apresentação da metodologia.  

O procedimento ocorreu da seguinte forma: 

1. Contratação de um consultor para treinar o grupo responsável pela implantação 

do TPM na empresa; 

2. Divulgação dos conceitos e princípios básicos do TPM para todos os 

funcionários da empresa, por meio de palestras realizadas pelas lideranças da 

empresa. 
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O setor de Treinamento teve a função de convocar os colaboradores para os encontros, 

intercalando o horário das turmas, tendo em vista o bom andamento das operações da 

empresa.  

4.4.2 FORMAÇÃO DOS PILARES DE IMPLANTAÇÃO DO TPM. 

A figura 4.6 apresenta a ilustração dos pilares do TPM na Vitarella. 

 
Figura 4.6 – Ilustração dos oito pilares do TPM na Vitarella 

Fonte: Adaptado da JIPM pela empresa 

 

A elaboração deste trabalho dará ênfase ao pilar de Manutenção Autônoma, que insere 

uma integração do homem e do equipamento, no intuito de buscar a máxima eficiência global 

da linha de biscoitos. 

Na Vitarella foi formada a Secretaria do TPM e cinco dos oito pilares previstos para a 

implantação do TPM. São eles: 

4.4.2.1  SECRETARIA DO TPM 

Liderada pelo gerente de manutenção, a secretaria tem a atribuição de coordenar todos 

os trabalhos desenvolvidos pelos cinco Pilares em curso no programa TPM da Vitarella. 

A secretaria estabeleceu a estrutura organizacional para o TPM, conforme a figura 4.7, 

que define os grupos de trabalho, as responsabilidades e a frequência das reuniões. 



 

 

53 
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Além da estrutura organizacional, a figura 4.8 ilustra como a secretaria estabeleceu as 

diretrizes para o TPM da Vitarella, as quais avaliam as circunstâncias mercadológicas, os 

pontos vulneráveis, a diretriz básica e quais são os pontos chave a serem trabalhados. 

 4.4.2.2  PILAR DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO 

Liderado pela gerente de recursos humanos, tem como membros analistas e engenheiros 

de processo, representantes de diferentes áreas da empresa. A missão do Pilar de Educação e 

Treinamento da Vitarella é: “Atuar, permanentemente, no processo de implantação e uso de 

TPM, bem como no desenvolvimento das habilidades dos colaboradores, motivando-os e 

gerando envolvimento e comprometimento de todos”. 

Esse Pilar recebe a demanda de necessidades de treinamento dos colaboradores dos 

Pilares de Manutenção Autônoma, Manutenção Planejada, Melhoria Focada e Controle Inicial 

e viabiliza a realização desses treinamentos. 

Com intuito de garantir um serviço de qualidade nas atividades de Manutenção 

Autônoma realizada pelos operadores da máquina, são aplicados os treinamentos aos mesmos, 

divididos nas três etapas atualmente implantadas na Vitarella: 

1ª Etapa - Limpeza e Inspeção 

2ª Etapa - Eliminação de Fonte de Contaminação (FC) e Local de Difícil Acesso (LDA) 

3ª Etapa - Elaboração do Padrão Provisório. 

Para ministrar esses treinamentos, o Pilar de Educação e Treinamento cuida de toda a 

infraestrutura necessária para a aplicação dos treinamentos: 

 Auditório 

 Apostilas de treinamento 

 Dinâmicas de grupo 

 Material de apoio (quadros, material para desenho, etiquetas azuis e vermelhas, 

EPI, material de limpeza, equipamentos, coffe-break, etc.) 

 Brindes para o grupo que se destaca no treinamento 

 Certificados para os participantes 

Além disso, também é feito o agendamento das turmas, a fim de garantir a participação 

de todos os que trabalham em turnos. 
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Os treinamentos são divididos em partes que contemplam a teoria, os exercícios de 

limpeza e a inspeção em máquinas na produção, na elaboração dos quadros de atividades e na 

apresentação final. 

O treinamento é ministrado por um instrutor que já liderou um grupo autônomo e que 

está, portanto, capacitado para ensinar a um novo grupo de colaboradores que serão treinados 

de acordo com as metodologias definidas para cada etapa da Manutenção Autônoma. 

A figura 4.9 apresenta a quantidade de colaboradores envolvidos no programa TPM na 

Vitarella, os quais atuam nas máquinas A e B, vitais para a empresa. 

 
Figura 4.9 - Número de pessoas envolvidas no TPM 

Fonte: Arquivo da empresa 

 

 4.4.2.3  PILAR DE MANUTENÇÃO AUTÔNOMA 

Liderado por um coordenador de processo, tem como membros engenheiros e analistas 

de processo representantes de diferentes áreas da empresa. 

Na Vitarella a missão do Pilar de Manutenção Autônoma é “Desenvolver a metodologia 

da Manutenção Autônoma para motivar e capacitar os colaboradores, eliminar perdas e buscar 

a capacidade máxima dos equipamentos”. Assim, o Pilar se reúne semanalmente para discutir 

a metodologia a ser seguida em cada etapa, elaborar e revisar os documentos e acompanhar a 

gestão das Unidades Gerenciais Básicas para ajudá-las a desenvolver os seus grupos 

autônomos. 
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 É atribuição do Pilar de Manutenção Autônoma ministrar os treinamentos de etapas 

para os grupos autônomos, assim como os treinamentos específicos para cada matéria 

específica, necessários para o entendimento e o desempenho dos grupos. 

Do treinamento de etapas da Manutenção Autônoma, participam os operadores, os 

mecânicos, os eletricistas, os engenheiros de processo, os supervisores e os encarregados de 

produção. A duração é de 8h, período em que são apresentados os valores da Vitarella, o 

histórico da manutenção, os conceitos básicos do TPM e a metodologia de trabalho do Grupo 

Autônomo. 

Nesse treinamento também são abordados temas importantes, como o trabalho em 

equipe, a comunicação e a iniciativa. 

São ensinados quais são os 3 tesouros do TPM: 

 Reunião: o Grupo Autônomo deve reunir-se uma vez por semana para tratar dos 

assuntos que leve as máquinas a atingirem a quebra zero, tais como: priorização 

para a retirada de etiquetas vermelhas pela manutenção, e azuis pela operação, 

atualização dos indicadores de desempenho da máquina, programação de 

limpeza, elaboração e acompanhamento do plano de ação para a mudança de 

etapa. 

 Quadro de Atividades: é a apresentação dos trabalhos dos Grupos Autônomos e 

o roteiro para as próximas etapas. As principais informações contidas no quadro 

são: fotos dos integrantes, desenho do equipamento e do processo, quantidade de 

etiquetas colocadas x retiradas, quantidade de etiquetas colocadas por 

colaborador, Lições Ponto a Ponto elaboradas, indicadores de resultados. 

 Lições Ponto a Ponto – LPP: São instruções de trabalho que os próprios 

operadores elaboram e treinam os colegas, para que um determinado problema 

não volte mais a ocorrer. As lições ponto a ponto podem ser de conhecimento 

básico, caso de problema ou caso de melhoria.  

O ANEXO A apresenta exemplos de Lição Ponto a Ponto de: caso de conhecimento 

básico, caso de melhoria e caso de problema. 

No treinamento prático, os participantes vão até uma máquina dentro da área de 

produção. Os operadores, os mecânicos e os eletricistas são orientados para executar uma 
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limpeza geral na máquina e no posto de trabalho, e fazem um exercício de inspeção a fim de 

encontrar inconveniências que alterem o seu funcionamento, etiquetando as anomalias 

encontradas.  

A figura 4.10 mostra os exemplos das etiquetas utilizadas na Manutenção Autônoma. 

 
Figura 4.10 – Etiquetas utilizadas pela MA 

Fonte: Arquivo da empresa 

Essas etiquetas devem ser preenchidas pelos operadores. As etiquetas azuis contêm 

informações sobre anomalias no equipamento, as quais poderão ser solucionadas pelo próprio 

operador, as etiquetas vermelhas contêm informações sobre a anomalia detectada e que a 

intervenção deverá ser realizada única e exclusivamente pela equipe de manutenção. É válido 

lembrar que a utilização das etiquetas pelo GA serve para deixar visíveis os problemas para 

uma rápida tomada de ação pela operação e manutenção. 

As etiquetas vermelhas são emitidas em três vias, sendo a 1ª via feita de material 

resistente, a qual deve ser afixada no local da anomalia no equipamento; a 2ª via deve ser 

entregue  ao  mantenedor  responsável  pelo  equipamento,  e  a  3ª  via  deve  ser   colada   em 

um caderno, para o controle do operador. 
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As etiquetas azuis são emitidas em duas vias. A 1ª via deve ser afixada no local da 

anomalia no equipamento, e a 2ª via deve ser colada no caderno para controle e solução pelo 

próprio operador. 

Após as anomalias serem resolvidas, as etiquetas que estavam nas máquinas são coladas 

junto com as etiquetas que estavam no livro para controle. 

A figura 4.11 mostra um exemplo de limpeza e inspeção durante o treinamento. 

De volta para a sala de treinamento, os participantes aprendem a preencher os 

formulários e preparam os quadros de atividades. 

Diagnósticos de mudança de etapa na Manutenção Autônoma 

Para cada etapa da Manutenção Autônoma é feito um diagnóstico do Grupo Autônomo 

para avaliar o desempenho nos requisitos estabelecidos pelo Pilar de Manutenção Autônoma. 

Só após a aprovação na etapa é que o grupo poderá continuar a trabalhar na etapa seguinte.  

         
Figura 4.11 - Treinamento prático de limpeza e inspeção nas sanduicheiras  

Fonte: Arquivo da empresa 

Esse diagnóstico é feito por uma auto avaliação, uma avaliação do gerente da UGB e 

por gerentes convidados com o intuito de dinamizar as atividades de manutenção autônoma.  

Busca-se desse modo bons resultados na implantação. 
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Os objetivos do diagnóstico da manutenção autônoma são os seguintes: 

 Verificar se as atividades de manutenção autônoma estão sendo desenvolvidas 

corretamente; 

 Esclarecer os problemas e preocupações dos operadores e mantenedores, 

oferecendo orientações e prestando assistência onde isso for necessário;  

 Garantir que as atividades da manutenção autônoma sejam praticadas na rotina 

do dia a dia. 

Outra característica importante na realização desse diagnóstico é a identificação dos 

resultados  após a conclusão dessa etapa inicial de implantação da MA, como, por exemplo: 

 A satisfação do operador com as práticas de MA; 

 As condições do posto de trabalho, pela verificação do estado de limpeza e de 

organização; 

 As condições da máquina nos aspectos de aparência física, funcionalidade e 

eficiência. 

O Pilar de Manutenção Autônoma tem a responsabilidade de estabelecer um roteiro para 

o diagnóstico de mudanças de etapas. 

 No ANEXO B encontram-se os três formulários de avaliação para o diagnóstico de 

mudança de etapa. 

A figura 4.12 mostra como estão distribuídos os 24 grupos de Manutenção Autônoma 

na Vitarella, bem como as quantidades de grupos em cada etapa: 

 
Figura 4.12 - Distribuição dos Grupos Autônomos 

Fonte: Arquivo da empresa 
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4.4.2.4  PILAR DE MANUTENÇÃO PLANEJADA 

Liderado pelo gerente de manutenção, tem como membros supervisores de manutenção 

e analistas de processo representantes de diferentes áreas da empresa. “Garantir a máxima 

confiabilidade dos equipamentos, obtendo a quebra zero, através da eliminação de perdas e 

desenvolvimento dos operadores e mantenedores”. 

 Os objetivos da Manutenção Planejada na Vitarella são: 

 Aumentar o trabalho em conjunto da Manutenção Planejada com a Manutenção 

Autônoma; 

 Restaurar as condições básicas dos equipamentos; 

 Aumentar a capacitação dos operadores sobre seus equipamentos por meio do 

conhecimento da equipe de manutenção; 

 Aumentar a dedicação da equipe de manutenção em tarefas preventivas; 

 Implementar melhorias no projeto dos equipamentos; 

 Aumentar a especialização da equipe de manutenção. 

Para alcançar esses objetivos, a Vitarella adotou o modelo de gerenciamento nas seis 

etapas da Manutenção Planejada seguindo os preceitos preconizados pela JIPM. 

 A figura 4.13 ilustra como as etapas se relacionam entre si. 

 
Figura 4.13 – Etapas da Manutenção Planejada 

Fonte: Arquivo da empresa 
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Após um ano e meio de trabalho na implantação da Manutenção Planejada, a UGB 

Recheados alcançou um percentual de atendimento global, em 2011, de 76,3% (Tabela 4.3), 

ficando com a nota baixa apenas na 3ª etapa, com 60,48%, que é a etapa de implantação do 

sistema de informações na manutenção, devido ao sistema informatizado de manutenção não 

fazer a interface com o sistema informatizado de estoque de peças, e também o sistema 

informatizado ainda não emitir os indicadores de desempenho da manutenção. 

Tabela 4.3 - Diagnóstico da Manutenção Planejada da UGB Recheados 

 
Fonte: Arquivo da empresa 

Definição das máquinas prioritárias para a implantação do TPM 

Outra atribuição do Pilar de Manutenção Planejada é a identificação de quais são as 

máquinas que mais afetam o desempenho das linhas de produção de biscoitos e massas. 

Para definir quais são essas máquinas, é necessário definir quais são os critérios de 

avaliação baseados nos aspectos de Produção, Manutenção, Qualidade, Segurança e Custo, 

tendo uma pontuação obtida pela soma de todas as avaliações. 

A classificação de equipamentos segundo a sua criticidade tem os objetivos de: 

 Clarificar quais são as máquinas de maior importância dentro do parque fabril e 

que são os gargalos nas linhas de produção; 

 Direcionar os recursos, normalmente escassos, para a melhoria das máquinas 

mais críticas; 
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 Identificar quais são os grupos de máquinas nas quais devem ser implantados os 

grupos autônomos para reduzir as perdas por baixa disponibilidade, baixa 

performance e problemas de  qualidade  dos produtos, bem como aumentar o 

resultado da linha de produção. 

A Tabela 4.4 apresenta quais foram os temas e as pontuações considerados na avaliação 

de cada máquina existente nas linhas de produção. 

Tabela 4.4: Pontuação dos temas para a avaliação da criticidade das máquinas 

 
Fonte: Arquivo da empresa 

 

Após serem realizadas as considerações acima para todos os equipamentos da Linha 8 

de Recheados, chegou-se ao resultado apresentado na Tabela 4.5. 

Os equipamentos pontuados com mais de 75 pontos são classificados como 

equipamento de classe de importância A: 

No caso da linha 8 de Recheados, ficaram com esta classificação: o forno, as 2 

sanduicheiras e as máquinas de embalar GS 90, números 2, 3 e 4. 

Os equipamentos pontuados entre 60 e 75 pontos foram classificados como 

equipamentos de classe de importância B. 

Ficaram com a classificação B  a moldadora, a máquina de embalar  BOSCH  flow-pack 
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nº 1 e o detector de metal da área de embalagem. 

Os equipamentos pontuados abaixo de 60 pontos são classificados como equipamentos 

de classe de importância C. 

Uma vez definida a classificação das máquinas, a Manutenção Planejada definiu as 

estratégias de manutenção para cada categoria de máquina e quais são as estratégias de 

manutenções para cada categoria de máquinas críticas A, B ou C. 

Tabela 4.5: Análise da Criticidade das máquinas da linha de biscoitos recheados 

 
Fonte: Arquivo da empresa 

A Tabela 4.6 , mostra o plano da estratégia dos tipos de  manutenção a ser realizada  

para as máquinas classificadas como A,B ou C, ou seja, quais as  máquinas que serão tratadas 

com: manutenção corretiva, inspeção de máquina, manutenção preventiva ou manutenção 

preditiva.  

Medidas para obter a Quebra/Falha zero 

O principal objetivo do Pilar de Manutenção Planejada é o de reduzir as quebras ao 

nível próximo de zero. Para perseguir esse objetivo, foram adotadas as cinco medidas para o 

combate às quebras e falhas. 

A figura 4.14 apresenta a interação  do  operador  e  do  mantenedor  para  cada  medida 
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adotada.               

 A quarta medida para obter a quebra/falha zero, é a única medida estratégica que 

depende exclusivamente da equipe de manutenção, que com o auxílio da área de engenharia, 

tem como objetivo a eliminação dos pontos fracos de projeto dos equipamentos, que causam 

frequêntes paradas nas linhas para a substituição dos componentes sub dimensionados, que 

geram altos custos operacionais e de manutenção.  

Tabela 4.6: Estratégia de Manutenção de acordo com a criticidade 

 
Fonte: Arquivo da empresa 
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Figura 4.14: As cinco medidas para obter a quebra/falha zero 

Fonte: Arquivo da empresa    

4.4.2.5  PILAR DE MELHORIA FOCADA 

Liderado por um analista de processo, e tem como membros engenheiros e analistas de 

processos. 

Na Vitarella, esse Pilar tem a missão de “Identificar, medir e eliminar as maiores perdas 

financeiras da empresa”. 

A Vitarella possui um programa de melhoria focada já há alguns anos, no programa da 

Gestão pela Qualidade Total do TQC (Total Quality Control), também criado pelos japoneses 

na década de 1950, sendo o Sistema de Gestão que norteia as ações da Vitarella, por entender 

que o TQC tem uma maior abrangência para os negócios do que o TPM. Porém, o trabalho é 

o mesmo do Pilar de Melhoria Focada: reduzir as perdas da empresa. 

 Dentre os diversos métodos de análise e solução de problemas existentes, a Vitarella 

utiliza mais o PDCA na solução de problemas de diferentes níveis de complexidade da 

seguinte forma: 

 PDCA - rápido - aplicado pelos grupos de melhoria focada 

 PDCA - completo - utilizado pelo nível gerencial para problemas de média 

complexidade. 
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 MASP (Método de Análise e Solução de Problemas) para problemas de média 

para alta complexidade. 

 DMAIC - Método de análise e solução de problemas utilizados por engenheiros 

de processo formados em Green Belt para problemas de alta complexidade. 

O gráfico 4.4 ilustra como cada nível de complexidade de problema pode ser tratado de 

acordo com a competência técnica. 

 
Gráfico 4.4  - Evolução do uso da técnicas de análise e solução de problemas 

Fonte: Arquivo da empresa 

Ao longo dos últimos anos, a Vitarella realizou 515 projetos de GMF (Grupos de 

Melhoria Focada), com uma média de 335 participantes por ciclo, 87 projetos de MASP, com 

40 participantes por ciclo e  três projetos de Green Belt. 

O gráfico 4.5 mostra o desempenho do programa GMF na Vitarella. 

O Pilar de Melhoria Focada é o responsável por conduzir todos os trabalhos para reduzir 

as perdas. Para isso é importante realizar os estudos para estratificar a árvore de perdas, com o 

objetivo de buscar a eliminação das mesmas em todos os processos da empresa, conforme foi 

visto na fundamentação teórica. 
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Cálculo do OEE 

A Vitarella definiu a sua forma de cálculo do OEE (Eficácia Global do Equipamento), 

que desdobra as perdas nas linhas de produção de biscoitos e massas. 

O OEE é o resultado do produto entre o índice de disponibilidade x o índice de 

performance x o índice de qualidade, todos na base 1. 

OEE = ID x IP x IQ 

Em que, 

ID - Índice de disponibilidade da linha de produção 

IP – Índice de performance da linha de produção 

IQ – Índice de qualidade da linha de produção 

O índice de disponibilidade (ID) é o percentual do tempo previsto para a linha rodar. É 

equivalente ao tempo programado para a produção. 

Não são consideradas as paradas programadas como: os domingos, feriados e turnos 

regulares não programados para produzir, como também as paradas para a manutenção 

preventiva. Todas as outras paradas são consideradas perdas, por exemplo: paradas para a 

troca de produtos (set-ups) falta de energia, manutenção corretiva, falta de matéria prima, etc. 

O índice de performance (IP) é o percentual  de  perda  devido  ao fato  de a  velocidade  

real  estar abaixo da velocidade nominal da linha de produção e devido às pequenas paradas 

na linha, abaixo de 5 minutos, que não são registradas nos formulários de registros dos 

parâmetros do processo de produção, enquanto que o índice de qualidade (IQ) é o percentual 

da perda dos produtos com defeitos de qualidade e que não vão para o consumidor.  

4.4.2.6  PILAR DE CONTROLE INICIAL 

É liderado pelo gerente de engenharia e conta supervisores de manutenção e 

engenheiros de projetos. 

O Controle Inicial da Vitarella está em desenvolvimento e tem como missão: ”Reduzir a 

„zero‟ as alterações e inconvenientes em equipamentos após testes, atingindo altos níveis de 

Eficiência Global  (OEE) já a partir de sua entrada em operação.” 

 Como a Vitarella vem crescendo consistentemente, os  investimentos em novas linhas 

e obras de  infraestrutura vêm exigindo cada vez mais, da área de Engenharia, implantações 

com a menor quantidade de problemas para a operação. 
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 Todos os pilares se reúnem uma vez por semana e discutem durante uma hora e meia a 

metodologia que está sendo implantada para o funcionamento de cada pilar para implantar o 

TPM na empresa.  

4.5 A UGB RECHEADOS 

Na UGB Recheados, área onde foi realizado este trabalho de pesquisa, o processo 

produtivo divide-se em três setores: Fabricação, Sanduicheiras e Embalagem. 

O setor de fabricação possui 3 masseiras, 3 moldadoras e 3 fornos a gás. 

O setor de sanduicheiras é composto de 2 masseiras, 2 sanduicheiras e 2 túneis de 

resfriamento.  

Já o setor de embalagem é composto de 13 embaladoras de pacotes de 130g, 4 

embaladoras de pacotes de 60g, 4 embaladoras de pacote de 390g, 7 formadoras de caixas de 

papelão e 9 seladoras de caixas. 

De acordo com as etapas de desenvolvimento da pesquisa, foi realizado um contato com 

os funcionários de sanduicheiras, supervisores, operadores, mantenedores. Além desse 

contato, foi feita uma análise dos principais aspectos do setor de manutenção que afetam 

diretamente a produtividade do equipamento. 

Para  a  coleta  de  dados,  foram  utilizadas,  neste  trabalho,  entrevistas  coletivas  e 

individuais com as pessoas envolvidas na tarefa e também a observação do pesquisador de 

onde se desenvolvem as atividades; também foram observados relatórios e boletins de 

informação que indicam o tipo e a forma de manutenção realizada na máquina. 

Para a análise dos dados, foram utilizados métodos qualitativos, de modo que se 

procurou averiguar os fatos mediante entrevistas e depoimentos com funcionários que 

possuem amplo conhecimento no processo de aplicação de recheio e operação da máquina. A 

partir daí, foi definido um plano de melhorias na operação e na manutenção do equipamento, 

com base nos objetivos do trabalho. 

Em síntese, este trabalho consiste em concretizar um modelo de planejamento que 

procurou solucionar o problema que foi objeto de investigação. Foi elaborado, portanto, um 

modelo que consiste em um plano para uma máquina específica, com base na delimitação do 

trabalho.  
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4.6  GRUPO AUTÔNOMO DAS SANDUICHEIRAS 

4.6.1 AS SANDUICHEIRAS 

As sanduicheiras possuem bombas de creme independentes, as quais proporcionam um 

controle do depósito de creme com uma alta precisão de peso e atinge a velocidade de até 

3.200 sanduíches por minuto. 

Podem trabalhar com diversos formatos de biscoitos: redondos, quadrados, retangulares 

ou formatos especiais de 40 a 70 mm de diâmetro, que podem ser descarregados deitados ou 

empilhados. 

É de fácil operação, manutenção e higienização, com bandejas removíveis que facilitam 

a remoção dos resíduos de biscoitos 

Entretanto a produtividade das máquinas estava sendo afetada devido a falhas que 

interferem na sua funcionalidade. Constatou-se  pelos  relatos  dos  próprios operadores  que  

a   manutenção   preventiva  não   estava   sendo   capaz   de   minimizar    as paradas 

intermitentes nas sanduicheiras. A Figura 4.15 ilustra como é uma sanduicheira. 

 
Figura 4.15 - Sanduicheira 

Fonte: Manual fabricante 

As máquinas são automáticas.  Recebem as casquinhas emborcadas, provenientes  do 

forno, sendo distribuídas em 8 fileiras sobre correntes semelhantes às de uma bicicleta, para 

receber o recheio que é  bombeado  de  tubos  rotativos  que  estrusa  e corta  anéis  de recheio 

com arames de aço, na quantidade prevista e são depositados nas casquinhas inferiores.  Logo 
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em seguida, são depositadas as casquinhas superiores, o que forma então os biscoitos 

recheados, chamados de sanduíches.  A Figura 4.16 mostra o processo de aplicação de recheio 

nos biscoitos recheados. 

 

          
Figura 4.16 – Processo de aplicação de recheio 

Fonte: Arquivos da empresa 

4.6.2 DIAGNÓSTICOS DAS SANDUICHEIRAS 

Na consideração de um panorama inicial, a linha de biscoitos recheados apresentava 

perdas.  

O processo produtivo precisava de soluções que resultassem em melhorias para a linha. 

Concluiu-se que era preciso investir em técnicas de aperfeiçoamento e capacitação, 

aprofundar os conhecimentos sobre o TPM e, principalmente, envolver a todos na busca por 

melhores resultados. 

Apesar de existir o processo de manutenção preventiva  nas  sanduicheiras,  pequenas 

paradas, falhas e quebras ainda persistem.  

Foi por meio das atividades do grupo autônomo e da manutenção planejada no dia a dia 

que esses problemas foram tratados; contudo, em meio a essas atividades, houve um plano 

com procedimentos aplicáveis na busca de padrões de qualidade na manutenção da linha. 

Com relação à manutenção, a equipe é composta por  um  coordenador  de  manutenção, 
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dois mecânicos e dois eletricistas que trabalham em horários alternados. Todos detêm 

aprendizagem de nível técnico ou superior.  

Devido a falhas no processo de aplicação de recheio e a falhas das sanduicheiras, foi 

importante que o plano iniciasse com este equipamento. 

4.6.2.1  PRIMEIRA ETAPA DA MA: LIMPEZA INICIAL, INSPEÇÃO E ETIQUETAGEM 

Na primeira etapa, foram iniciados os trabalhos de limpeza, inspeção e etiquetagem. 

Para essa primeira etapa, foi definida uma data em que os operadores e mantenedores de todos 

os horários fossem convocados para comparecerem no 1º turno, para se dar início e sequência 

às atividades. Para tanto, foram disponibilizados todos os materiais necessários, tais como: 

vassouras, baldes, panos, ar comprimido, escadas, luvas, óculos de segurança, protetores 

auriculares, área de descarte para depósito de materiais não mais utilizados na produção. 

Também foram disponibilizadas as etiquetas azuis e vermelhas que foram utilizadas para 

marcar os pontos que necessitam de intervenção da manutenção e/ou da operação, verificados 

após a etapa de inspeção inicial. 

Essa etapa visa identificar as possíveis causas das anormalidades no equipamento e tem 

um período de duração de seis meses. O procedimento engloba áreas sob a responsabilidade 

da operação e da manutenção. Para a efetividade da etapa de limpeza e inspeção, é 

fundamental que, principalmente os operadores, façam uso dos sentidos (visão, olfato, 

audição, tato) e apliquem na prática os conhecimentos básicos apresentados na etapa de 

treinamento.  

À medida que os operadores vão abrindo as etiquetas, um formulário no quadro de 

atividades para o controle da quantidade de etiquetas deve ser preenchido. 

É de responsabilidade dos mantenedores recolherem as etiquetas vermelhas dispostas no 

quadro de gestão visual. 

Na 1ª etapa, os mantenedores têm uma meta de retirada de etiquetas de no mínimo 80% 

das etiquetas colocadas. 

A figura 4.17 mostra como fica a etiquetagem na sanduicheira. 

O ANEXO B apresenta o diagnóstico da 1ª etapa da Manutenção Autônoma. 

Na primeira etapa, o grupo Operadores a Todo Vapor colocou 340 etiquetas azuis e 

1.388 etiquetas vermelhas.  Os operadores  adquiriram  o  hábito  de  limpar e inspecionar as 

sanduicheiras de modo que as mesmas se mantêm limpas na maior parte do tempo. 
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Figura 4.17 - Etiquetagem na sanduicheira 

Fonte: Arquivo da empresa 

Foram realizadas 45 horas de reuniões e elaboradas 51 lições ponto a ponto. 

Em 23/07/2009, o grupo foi diagnosticado e aprovado na 1ª etapa da Manutenção 

Autônoma, com 94 pontos na auditoria do consultor.  

A Figura 4.18 mostra o grupo aprovado na 1ª etapa da manutenção autônoma. 
                           

 
Figura 4.18 - Grupo Operadores a Todo Vapor aprovado na 1ª etapa da MA 

Fonte: Arquivo da empresa 
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4.6.2.2. SEGUNDA ETAPA DA MA – ELIMINAÇÃO DAS FONTES DAS SUJEIRAS E 

LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO 

Esta fase do trabalho é uma continuidade da 1ª etapa e tem como objetivo eliminar as 

fontes de contaminação dos componentes mecânicos das sanduicheiras que geram desgastes 

prematuros, o que provoca quebras e interrupções na produção. 

Também se busca a eliminação dos locais de difícil acesso, que dificultam a limpeza, a 

inspeção e a lubrificação, causando perda de tempo para o operador. 

Essa etapa teve a duração de um ano e um mês. Os operadores e mantenedores se 

reuniram semanalmente para analisar, debater e elaborar planos de ação para a eliminação das 

fontes de contaminação e dos locais de difícil acesso. 

Nessa etapa, foi fundamental a participação da supervisão e da gerência para analisar e 

aprovar a realização das modificações nas sanduicheiras com pequenos investimentos. 

Todas as ações propostas e que tenham sido aprovados pela empresa possuem prazos 

definidos para sua conclusão.  

Foram levantadas três fontes de sujeira e onze locais de difícil acesso, que foram 

resolvidos pela equipe de manutenção.  

Dos onze locais de difícil acesso, destacamos os três mais relevantes: 

 Acesso para inspecionar as engrenagens do carrossel e do multiplicador de 

biscoitos: foram instalados visores de policarbonato para realizar a inspeção das 

engrenagens sem parar a máquina. 

 Limpeza das correntes de arraste dos biscoitos: foi desenvolvido um sistema 

pneumático automático para limpar as correntes. 

 Acesso para inspecionar a bomba de creme: foi alterado o acesso de modo a 

facilitar a inspeção. 

Foram identificadas e corrigidas três Fontes de Sujeira: 

 Queda de pós de biscoito sobre a máquina: foi feita uma contenção para coletar 

o pó reduzindo o tempo de limpeza das sanduicheiras. 

 Queda de óleo lubrificante das correntes: foi  substituído  o  óleo  mineral  pelo 

óleo sintético, isso reduziu a quantidade de óleo espalhada pelas sanduicheiras. 
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 Acúmulo de recheio embaixo do motor do tacho: foi feita uma abertura para 

acessar o local para limpeza. 

Em 31 de agosto de 2010, o grupo Operadores a Todo Vapor foi aprovado na segunda 

etapa da Manutenção Autônoma, com a nota 82, mostrada no segundo formulário do ANEXO 

B. A Figura 4.19 mostra o grupo na mudança da 2ª para a 3ª etapa da Manutenção Autônoma. 

 

         Figura 4.19 – Passagem do Grupo Operadores a Todo Vapor para 3ª etapa da MA 
Fonte: Arquivo da empresa 

 

4.6.2.3 TERCEIRA ETAPA DA MA – ELABORAÇÃO DO PADRÃO PROVISÓRIO DE 

LIMPEZA, INSPEÇÃO E LUBRIFICAÇÃO NAS 

SANDUICHEIRAS 

Vencidas as atividades das 1ª e 2ª etapas, a seguir vem a elaboração do Padrão 

Provisório que contém as novas responsabilidades dos operadores. Esse Padrão Provisório 

deverá ser elaborado pelo GA e deve conter informações como: 

 O que deve ser inspecionado, limpo ou lubrificado; 

 Como devem ser realizadas as atividades; 

 Quais os materiais que devem ser utilizados; 
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 Tempo previsto para execução dos trabalhos; 

 A necessidade ou não de parada do equipamento; 

 Os responsáveis pela execução dos serviços; 

 Frequência de realização das tarefas. 

Durante a implantação do Padrão Provisório, o Pilar de MA deve monitorar 

inicialmente as atividades listadas, verificando os pontos de melhoria e as correções ao longo 

de sua implantação. Os operadores possuem completa autonomia para sugerir melhorias e 

correções. As atividades listadas no Padrão Provisório são realizadas alternadamente pelos 

três turnos de trabalho, ou seja, na primeira semana quem deverá executar os serviços são os 

operadores do 1º turno, e na semana subsequente quem realizará os serviços serão os 

operadores do 2º turno, e assim sucessivamente. Após preencher o Padrão Provisório, o 

operador coloca o mesmo no local disponível especificado no quadro de atividades do GA. 

Nessa etapa, é imprescindível que os mantenedores acompanhem os operadores no 

cumprimento das atividades, no caso de surgirem dúvidas, e também para orientá-los na 

correta execução dos serviços.  

Nesse modelo de Padrão Provisório constam elementos e peças que, segundo 

levantamentos realizados pelos operadores, são considerados prioritários em tarefas como: 

inspeção, lubrificação, limpeza, ajustes e reparos em geral. Espera-se que, com a utilização 

desse Padrão Provisório, haja uma melhor padronização nos serviços realizados na máquina 

mediante uma análise detalhada nas informações contidas neste documento, e que tem como 

consequência, uma diminuição no número de falhas e quebras no equipamento. 

No ANEXO C estão o Padrão Provisório de Limpeza e Inspeção e o Padrão Provisório 

de Lubrificação. 

4.6.3 INDICADORES DE DESEMPENHO DO GRUPO OPERADORES A TODO 

VAPOR  

Até dezembro de 2011, o grupo colocou 2.165 etiquetas azuis e  retirou 2.103, atingindo 

uma eficiência de retirada de 97,3%. Também colocou 2.782 etiquetas vermelhas e retirou 

2.587, com uma eficiência de retirada de 93%.  

O ANEXO C apresenta os gráficos das etiquetas azuis e vermelhas colocadas e 

retiradas. 

Foram elaboradas 203 lições ponto a ponto e treinados todos os membros do grupo. 
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O grupo realizou 77 modificações nas sanduicheiras, o que melhorou  o desempenho 

das mesmas.  

O percentual de varredura perdida foi reduzido em significativos 72,7% em relação à 1ª 

etapa mostrada no Gráfico 4.6. 

 

 
Gráfico 4.6 – Índice de varredura das Sanduincheiras 

Fonte: Arquivo da empresa 

 

Também houve um ganho significativo de 34% no índice de reprocesso dos produtos 

semielaborados apresentados no Gráfico 4.7. 

Apesar das melhorias nos indicadores mostrados anteriormente, houve um aumento de 

indisponibilidade nas sanduicheiras de 1,1%, em 2010, para 1,4%, em 2011. O Gráfico 4.8 

mostra o comportamento da indisponibilidade das sanduicheiras. 

Para entender melhor o que aconteceu em 2011, foram pesquisados os detalhes dos 

tipos de paradas nos conjuntos mecânicos e elétricos das sanduicheiras. 

O Gráfico 4.9 mostra o tempo das paradas durante os três últimos anos, em cada 

conjunto mecânico e elétrico das sanduicheiras da linha oito. 
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Gráfico 4.7 – Índice de reprocesso das sanduicheiras 

Fonte: Arquivo da empresa 

 

 
Gráfico 4.8 - Indisponibilidade das sanduicheiras  

Fonte: Arquivo da empresa 
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Pode-se observar que a parte que provocou o maior tempo de parada foi a parte elétrica, 

com 3.325 min de parada, sendo responsável por 68,5% do total de tempo parado em 2011.  

Devido ao risco de acidentes, no Sistema de Manutenção Autônoma da Vitarella os 

membros dos grupos autônomos não têm permissão para limpar e inspecionar as partes 

elétricas das máquinas; portanto, os conjuntos elétricos são de responsabilidade exclusiva dos 

técnicos de manutenção. 

Se considerarmos os mesmos 391min de linha parada devido às panes elétricas em 

2010, ou seja, separando essa causa das demais partes da sanduicheira nas quais o grupo 

gerencia, em 2011 o índice de indisponibilidade por quebras foi o mesmo de 2009, ou seja, 

0,8%. O desempenho das sanduicheiras é muito bom, e a indisponibilidade das sanduicheiras 

já é muito baixa, da ordem de 0,8%. Logo, configura-se como um grande desafio para o grupo 

aproximar-se de 0% na indisponibilidade das mesmas. 

 Assim, pode-se concluir que o grupo autônomo Operadores a Todo Vapor vem 

desempenhando um bom trabalho, suficiente para manter o índice de quebra na faixa dos 

0,8%.. 

4.7 ÁRVORE DE PERDAS DA LINHA DE RECHEADOS 

A Figura 4.20 ilustra a árvore de perdas da linha de produção de biscoitos recheados na 

qual foi acompanhada a implantação da manutenção autônoma. 

O Gráfico 4.10 ilustra o OEE da linha de produção na qual o grupo autônomo foi objeto 

de estudo em 2011. Esse Gráfico mostra que em 2011 o OEE dessa linha oscila na média de 

76,7%.  

Nessa linha existem quatro grupos autônomos em implantação: 

 Grupo TPM Sempre em Frente no forno e moldadora, na 2ª etapa da MA. 

 Grupo Operadores a todo Vapor nas sanduicheiras, objeto de estudo, está na 3ª 

etapa da MA. 

 Grupo SIG em Ação na máquina de embalagem de pacotes de 60g flow pack, na 

1ª etapa da MA. 

 Grupo Anjos do TPM de máquinas de embalagem de pacotes de 130 g, na 1ª 

etapa da MA. 
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Como nem todos os grupos ainda reduziram significativamente as perdas nos seus 

equipamentos, a linha ainda não atingiu o OEE almejado. Conforme foi visto na 

fundamentação teórica, para os problemas de maior complexidade devem ser formados 

grupos multifuncionais que envolvam engenheiros, mecânicos e operadores para encontrar 

soluções técnicas de modo a resolver os problemas da linha. No caso da UGB Recheados os 

grupos de melhoria focada são direcionados para os operadores e mantenedores, os quais 

ainda não têm alcançado os resultados desejados com a aplicação da metodologia TPM, 

podendo ser essa uma das oportunidades para a redução das perdas dessa linha. 

4.7.1 ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE (ID) 

 O índice de disponibilidade é o indicador do percentual do tempo em que a linha de 

produção esteve disponível durante as horas programadas para produzir, descontando o 

percentual de tempo que a linha ficou parada por diversos motivos. É o item de maior impacto 

nas perdas da linha de biscoitos, em que se encontra a máquina objeto de estudo. 

 Os itens de controle de indisponibilidade definidos pela Vitarella são: 

 Falhas de processo (paradas devido a erros operacionais, ou matéria-prima não 

conforme). 

 Falha e quebra dos equipamentos (paradas motivadas para a correção de falhas 

ou quebra de equipamentos) 

 Falha e quebra de utilidades (paradas por interrupção de fornecimento de água 

industrial, ar comprimido, água gelada, gás e energia elétrica) 

 Falha de manutenção predial (paradas devido a problemas de portas de acesso à 

produção, iluminação, etc.) 

 Set-up (troca de ferramentas e materiais para a mudança de produto ou sabor, 

bem como a limpeza da linha) 

 Início de produção (aquecimento do forno, preparação e ajustes de máquinas, até 

sair o 1º produto bom na linha) 

 Final de produção (parada parra esfriamento, esvaziar a linha, limpeza, etc.) 

 Falta de matéria-prima (farinha, açúcar, cacau, aromas, aditivos, etc.) 

 Falta de material de embalagem (caixas de papelão, embalagem, fita adesiva, 

etc.) 

 Falta de energia elétrica (paradas por interrupção do fornecimento de energia, 

devido à concessionária, ou às paradas das subestações da própria empresa).  
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 Excedente de paradas programadas 

 Outros tipos de paradas. 

O Gráfico 4.11 mostra a distribuição dessas perdas devido à indisponibilidade da linha. 

Ao fazer a análise de Pareto, vê-se que os quatro maiores problemas que afetam a 

disponibilidade são em ordem de importância: 

1º Falha e quebra com 37,0%; 

2º Falhas de processo com 30,5%; 

3º Set-up com 18,5%; 

4º Falha de utilidades com 13,5%. 

De acordo com esse resultado, a UGB Recheados deve concentrar seus esforços para 

reduzir as perdas devido às falhas e quebras dos equipamentos, falhas de processo e redução 

do tempo de set-up, pois as falhas de utilidades (ar comprimido, água industrial, gás natural, 

etc.), não são atribuições da UGB Recheados. 

4.7.1.1 ÍNDICE DE INDISPONIBILIDADE POR FALHA E QUEBRA 

O Gráfico 4.12 apresenta o comportamento da indisponibilidade por falhas e quebras 

dos equipamentos da linha de recheados. 

Como foi visto anteriormente, as falhas e as quebras dos equipamentos dessa linha de 

produção de biscoitos recheados é a principal causa da perda de eficácia, com 4,71% de 

indisponibilidade da linha, o que representa 37% das perdas por indisponibilidade devido a 

esse motivo, e constata-se que as paradas estão com uma leve tendência de aumento. 

 Nesse sentido, foram feitos estudos de estratificação das máquinas que mais tiveram 

parada por quebras no período, o que está apresentado no gráfico 4.13. 

Pode-se observar que as máquinas que interferem mais na linha de biscoitos e 

representam 80% das quebras são: 

1º Sanduicheiras, com 18,9% das quebras; 

2º Sistema de Ingredientes, com 18,6%; 

3º Moldadora, com 18,1%; 

4º Máquinas de embalar GS, com 15,7%, e 

5º Máquinas de embalar flow Pack, com 8,4%. 
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Como o sistema de ingredientes é de responsabilidade de outra área, as máquinas que 

precisam de maior atenção por parte da liderança da UGB são as sanduicheiras, que foram 

acompanhadas neste trabalho, a moldadora, as máquinas de embalar GS e as máquinas de 

embalar flow-pack. Já existem Grupos Autônomos nessas máquinas. 

 Para que haja um ganho no rendimento da linha, é necessário reduzir as paradas nesses 

quatro conjuntos de máquinas, pois, devido ser a fabricação de biscoitos um processo 

contínuo,  as paradas em qualquer máquina têm o mesmo peso e interrompem a linha inteira. 

4.7.1.2 ÍNDICE DE INDISPONIBILIDADE POR FALHAS NO PROCESSO 

 A segunda maior perda por indisponibilidade é motivada por falhas no processo. O 

Gráfico 4.14 demonstra o comportamento dessa perda. 

As perdas têm como causa as falhas motivadas pelas variações no processo, tais como 

erros operacionais, variações na qualidade das matérias-primas, particularmente a variação na 

farinha de trigo, oscilações nos parâmetros do processo, tais como a variação de temperatura 

de assamento, etc. Apesar de as perdas por falhas no processo representarem 3,88% e estarem 

próximas da meta de 3,75%, seu valor ainda é alto, representando 30,5% da indisponibilidade 

da linha. Considerando-se a oportunidade de ganho que se tem nessas perdas, é recomendado 

utilizarem-se os métodos de análises de solução de problemas para reduzi-las. 

4.7.1.3 ÍNDICE DE INDISPONIBILIDADE PARA SET-UP 

A terceira maior perda por indisponibilidade da linha de recheados se deveu ao tempo 

dedicado para a troca de produtos, com uma média mensal de perda de tempo de 2,35%. O 

gráfico 4.15 mostra como foi o desempenho dos set-ups dessa linha. 

Após o mês de maio, houve a concentração dos diversos sabores nessa linha, pois antes 

só era produzido o sabor chocolate, e por isso houve um aumento da quantidade de set-ups, o 

que aumentou essa perda devido aos tempos de troca que ainda são muito longos,  atingindo o 

maior valor de 4,06% no mês de agosto. Cada set-up tem uma duração média de duas horas. 

Com 18,5% da indisponibilidade da linha, faz-se necessário investir na estratégia de redução 

dessa perda com o uso de métodos como o da TRF (Troca Rápida de Ferramenta). 
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4.7.2 ÍNDICE DE PERFORMANCE (IP) 

 A Vitarella definiu os indicadores do Índice de Performance da seguinte forma: 

1º) Velocidade reduzida: é a perda devido ser a velocidade de trabalho da linha 

abaixo da velocidade nominal designada para o produto. 

2º) Pequenas Paradas: São as perdas  que se devem às diversas paradas abaixo de 5 

minutos por motivos diversos, tais como: variação no produto, 

limpeza, problemas nas máquinas, etc. 

4.7.2.1  ÍNDICE DE PERFORMANCE POR VELOCIDADE REDUZIDA DA LINHA 

O Gráfico 4.16 ilustra a perda de performance da linha por velocidade reduzida com 

uma perda de 4,47%.  Note-se que nos meses de setembro e outubro, essa perda diminuiu com 

o aumento da velocidade da linha para 3,14% em setembro e 3,33% em outubro, e pode ser 

uma das causas do aumento de outras perdas que afetam o OEE da linha. 

4.7.2.2 ÍNDICE DE PERDA DE PERFORMANCE DEVIDO A PEQUENAS PARADAS 

O Gráfico 4.17 apresenta o comportamento da perda de perfomance devido às pequenas 

paradas (2,47%). Estas paradas são aquelas que são inferiores 5 minutos e que não são 

registradas as suas causas, por serem de alta frequência devido às pequenas falhas no processo 

ou nos equipamentos causados pelos problemas maiores, que são tratados.  

No mês de outubro de 2011 houve várias  pequenas  paradas  na  linha,  o que provocou 

uma  perda de 4,81%, quando nos 4 meses anteriores essa perda foi menor do que 0,85%. 

De junho a agosto a linha trabalhou com uma velocidade menor,  podendo ter sido o 

aumento da velocidade da linha uma das causas do aumento das pequenas paradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

93 

 

 

 



 

 

94 

 

 

 



 

 

95 

 

4.7.3 INDICE DE QUALIDADE (IQ)  

Como foi apresentado na árvore de perdas, as falhas que causam perdas devido à não 

qualidade são: o reprocesso  produtos que são moídos e retornam ao início do processo de 

fabricação na masseira  , a varredura   produtos impróprios para o consumo humano e são 

descartados , e os produtos interditados por problemas de qualidade. 

4.7.3.1  ÍNDICE DE PERDA DE QUALIDADE POR GERAÇÃO DE REPROCESSO 

O Gráfico 4.18 mostra o desempenho da linha quanto à geração de reprocesso com uma 

média 2,73% de janeiro a outubro de 2011 e se mantém estável ao longo do ano. 

Essa perda  reflete outros problemas na linha, principalmente a quebra de máquinas 

devido ser a linha um processo contínuo. Quando há interrupções não há espaço para 

armazenar os biscoitos que estão vindo dos processos anteriores. Se os biscoitos ficarem 

expostos mais do que 15 minutos ao ar livre, eles absorvem a umidade do ar e ficam murchos, 

tendo que voltar para ser reprocessados. A solução para reduzir o reprocesso, portanto,  passa 

necessariamente por reduzir as paradas das máquinas devido a problemas de manutenção, ou 

problemas de processo, e um dos métodos mais eficazes para reduzir a quebra é o TPM. 

4.7.3.2  ÍNDICE DE PERDA DE QUALIDADE POR GERAÇÃO DE VARREDURA 

O Gráfico 4.19 apresenta o comportamento da perda de qualidade por geração de 

varredura, que se mantém estável ao longo do ano em 0,80%. 

Apesar de a perda percentual de varredura ser de aproximadamente 1/3 do valor da 

perda do reprocesso, esse representa praticamente o mesmo valor financeiro do reprocesso, 

pois, como os biscoitos são descartados, além da perda do custo de processamento, também se 

perde toda a matéria-prima, como a farinha de trigo, o açúcar, a gordura e o restante dos 

ingredientes. Assim como o reprocesso, a varredura é o efeito dos outros problemas da linha, 

os quais  provocam a interrupção inesperada da linha, o que causa a queda de produtos no 

chão, e por isso eles são descartados. 
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4.8 QUALIDADE 

Mesmo que a Vitarella não tenha implantado o Pilar da Manutenção da Qualidade nos 

moldes do TPM, trata dos problemas da qualidade seguindo  o Sistema de Gestão da 

Qualidade Total do TQC japonês, que em muitos aspectos são similares ao sistema do TPM, 

que tem por objetivo a melhoria da qualidade. Ao receber as reclamações do SAC,  são 

realizadas investigações sobre as principais causas dos problemas nos produtos. Uma vez 

encontradas as causas prováveis, elas são estratificadas e são elaborados os planos de ação 

para bloquear as causas  dos problemas de qualidade. Esses planos são acompanhados 

sistematica e periodicamente em todos os níveis hierárquicos da empresa. 

 Para isso, são utilizadas ferramentas de análise e de solução de problemas já vistas 

anteriormente como PDCA, MASP e DMAIC. 

 A Vitarella é certificada no sistema de Boas Práticas de Fabricação (BPF), no Sistema 

de  Análise de Perigo e Pontos Críticos de Controle (APPCC), certificação específica para as 

indústrias do ramo alimentício e foi recentemente certificada no Sistema ISO 9001. 

 O Gráfico 4.20, ilustra a evolução das reclamações de SAC  (Serviço de Atendimento 

ao Consumidor) sobre os biscoitos recheados, as quais apresentam uma redução contínua e 

consistente de 12,53 reclamações por mil toneladas vendidas em 2006 para  4,13 reclamações 

por mil toneladas em 2011, o que representa uma importante redução de 69% em 5 anos. 

4.9 SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

Da mesma forma que o Pilar de Qualidade, a Vitarella  não implantou a metodologia do 

Pilar de Segurança, Saúde e Meio Ambiente do TPM, mas trata esses assuntos seguindo o 

Sistema da Gestão pela Qualidade Total,  avaliando os riscos de acidentes, tomando as 

medidas necessárias  para o bloqueio  desses riscos, bem como o acompanhamento 

sistemático em todos os níveis da empresa. 

O Gráfico 4.21, a seguir, mostra  como a taxa de frequência de acidentes na UGB 

Recheados melhorou nos últimos 4 anos, com a redução de 30.5 para 16,1  acidentes por um 

milhão de horas trabalhadas,  uma redução de 48,4%. 
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Gráfico 4.20 - Evolução das reclamações de SAC  

Fonte:Arquivo da empresa 
 

 

              
Gráfico 4.21 - Evolução da taxa de frequencia de acidentes 

Fonte: Arquivo da empresa 
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4.10 PESQUISA DE OPINIÃO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO TPM  

Para avaliar a percepção da contribuição do TPM na linha de biscoitos recheados, foi 

aplicado um questionário de pesquisa de opinião sobre o resultado da aplicação do TPM nas 

atividades do dia a dia, o que se pode ver na Tabela 4.7. 
 

Tabela 4.7 – Opinião dos colaboradores sobre a implantação do TPM 

Pergunta Discordo 
Discordo 

parcialmente 
Indiferente 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

plenamente 

1-Aumentou a 

capacitação dos 

colaboradores 

     

2-Reduziram-se 

as falhas e 

quebras das 

máquinas 

     

3-Reduziram-se 

as falhas nos 

processos 

     

4-Melhoraram as 

condições de 

trabalho 

     

5-Melhorou a 

qualidade dos 

produtos 

     

Fonte: Autor 

Participaram da pesquisa 14 colaboradores diretamente envolvidos no grupo das 

sanduicheiras e, depois da realização da coleta de dados, foram analisados os resultados da 

pesquisa, discutidos a seguir. 

4.10.1 AUMENTO DA CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES 

Essa afirmativa foi a que obteve o melhor índice de concordância na pesquisa, com 

92,3% de aprovação, e gerou a maior quantidade de comentários.  
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É evidente que a metodologia TPM traz um aumento das habilidades dos colaboradores, 

o que é  reconhecida pela comunidade. 

 O Gráfico 4.22 apresenta a distribuição das respostas a essa afirmativa. 

 
Gráfico 4.22 – Aumento da capacitação dos colaboradores 

Fonte: Autor 

 

Algumas respostas à afirmativa estão listadas a seguir: 

 “Em minha opinião, além de ser um conhecimento a mais, melhorou a eficiência da 

máquina e também ajudou nos operadores a elaborar vários tipos de 

melhoria.”(Aramis Rodrigues – Operador de sanduicheira II) 

 “Esta ferramenta nos ajuda a ter um conhecimento melhor da máquina” (Ronaldo 

Lopes – Operador de sanduicheira III) 

 “O TPM aumentou consideravelmente a percepção de operadores e mantenedores 

sobre a participação deles nos resultados dos equipamentos em que atuam. Os 

operadores têm dificuldade de assimilar as novas rotinas propostas pelo TPM no seu 

dia-a-dia.” (Bruno Henrique Nogueira – Coordenador de Manutenção). 

 “Aumentar a frequência do número de colaboradores envolvidos no TPM nas 

manutenções preventivas.” (Marcelo Medeiros – Planejador de Manutenção). 

 “O TPM é muito importante por trazer para o operador um maior conhecimento 

sobre a máquina e informações entre operadores, etc.” (Eduardo Ferreira – Operador 

de sanduicheira II) 
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4.10.2 REDUÇÃO DAS FALHAS E QUEBRAS DAS MÁQUINAS 

Essa afirmativa também obteve um alto índice de concordância, com 92,3% de 

aprovação dos colaboradores pesquisados, o que evidencia uma percepção de que a 

manutenção autônoma trouxe benefícios para os colaboradores. Dois deles fizeram os 

comentários apresentados a seguir: 

 “A minha sugestão é que seja feito um levantamento de instrumentos ou peças 

que quebram com facilidade e tenha disponibilidade para que possa melhorar a 

produção, etc.” (Eduardo Ferreira – Operador de sanduicheira II)  

 “È uma ferramenta muito importante, pois ajuda a melhorar as condições do 

equipamento e elimina anomalias do mesmo.” (Jonatas Vinicius – Técnico de 

Manutenção) – Afirmativa 2 e 4   

No Gráfico 4.23, é possível verificar a distribuição das respostas para a redução das 

falhas e quebras das sanduicheiras. 

 
Gráfico 4.23 – Redução das falhas e quebras das máquinas 

Fonte: Autor 

4.10.3 REDUÇÃO DAS FALHAS NOS PROCESSOS 

Essa afirmativa obteve 10 respostas favoráveis com 71,4% de aceitação, sendo que 

apenas quatro concordaram plenamente, o que mostra que ainda há oportunidades de ganhos 

para a melhoria no processo das sanduicheiras. 

O Gráfico 4.24 mostra a distribuição para a redução das falhas no processo. 
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Gráfico 4.24 – Redução das falhas no processo 

Fonte: Autor 

4.10.4  MELHORIA NAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 

No Gráfico 4.25 pode-se observar como foram as respostas a essa afirmativa. 

Para 78,6% dos entrevistados, as condições de trabalho melhoraram, o que salienta uma 

satisfação com o TPM. Possivelmente, as dificuldades com a administração das perdas com a 

varredura e com o reprocesso tenham diminuído, e a solução dos pontos de riscos de 

acidentes, que levou o grupo a atingir zero acidente nos últimos dois anos nas sanduicheiras, 

tenha contribuído para o grupo  ter concordado com essa afirmativa. 

 

 
Gráfico 4.25 – Melhoria nas condições de trabalho 

Fonte: Autor 
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Não houve comentários relativos a essa afirmativa. 

4.10.5  MELHORIA DA QUALIDADE DOS PRODUTOS 

Em relação à qualidade dos produtos, 64,3% dos entrevistados responderam que a 

qualidade dos produtos melhorou, foi a menor pontuação da pesquisa e está mostrada no 

Gráfico 4.26. Trata-se de uma demonstração de que a contribuição do TPM para a qualidade, 

dos produtos, nesse caso, é baixa. 

 

 
Gráfico 4.26 – Melhoria da qualidade dos produtos 

Fonte: Arquivos da empresa 

4.10.6  CONCLUSÃO DA PESQUISA 

O resultado sobre o nível de aceitação dos colaboradores envolvidos quanto aos 

benefícios que o TPM trouxe ao grupo autônomo Operadores a Todo Vapor no geral foi de 

80%. Pode-se concluir que a implantação do TPM nesse grupo está sendo bem sucedida 

quanto ao nível de envolvimento e satisfação dos colaboradores e quanto aos benefícios que 

foram obtidos na redução das perdas de biscoitos semi elaborados e na eliminação dos 

acidentes, restando o desafio de atingir a eliminação das quebras das sanduicheiras e melhorar 

a qualidade dos biscoitos produzidos pelas sanduicheiras. 

Deve-se ressaltar que o líder do grupo autônomo Operadores a Todo Vapor teve e 

ainda tem uma grande contribuição para o sucesso desse grupo. A seguir, o depoimento dele: 
 

“Na minha visão o sucesso do TPM é baseado em: 
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1. Foco e Prioridade – Liderança como apoio e incentivo aos 

colaboradores para a melhoria; 

2. Crer – Visualizar os ganhos gerados no trabalho com o TPM; 

3. Disciplina – Ser cumpridor das responsabilidades do TPM.”         

(Ricardo F. Sakumoto – Coordenador de produção) 

4.11 REFLEXÕES SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO TPM NA LINHA DE 

BISCOITOS RECHEADOS. 

Depois de realizado este trabalho, chega-se ao momento da reflexão sobre os aspectos 

positivos e sobre as principais dificuldades encontradas neste processo de implantação do 

TPM na linha de biscoitos recheados. 

4.11.1  ASPECTOS POSITIVOS DA IMPLANTAÇÃO DO TPM NA LINHA DE 

BISCOITOS RECHEADOS 

4.11.1.1 SINERGIA ENTRE AS EQUIPES DE MANUTENÇÃO E PRODUÇÃO 

Este foi um dos grandes ganhos que o TPM trouxe para os operadores e mantenedores 

dos Grupos Autônomos, com a integração entre eles. Está havendo uma transformação na 

forma de trabalhar separadamente, quando o operador operava a máquina e o mantenedor a 

consertava. Agora, ambos trabalham em equipe em busca de objetivos comuns de redução das 

quebras das máquinas e melhoria dos processos, mediante o aprendizado mútuo. Nas reuniões 

semanais, todos têm a oportunidade de expressar as suas opiniões, dar ideias, discuti-las e pô-

las em prática, o que torna as máquinas menos problemáticas, facilita o trabalho e, 

consequentemente, deixa todos satisfeitos com a melhoria das condições de trabalho. 

4.11.1.2 AUMENTO DA CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES 

Com a necessidade de reduzir as falhas e as quebras demandadas de forma mais enfática 

com o TPM, todos os envolvidos nos processos tiveram de estudar mais sobre as causas dos 

problemas que provocam as quebras. Os operadores aumentaram seu senso crítico com a 

limpeza e  a inspeção, colocando etiquetas vermelhas nas anomalias das máquinas e gerando a 

demanda para as equipes de manutenção, que tiveram de estudar os manuais das máquinas 

para entender melhor o funcionamento de alguns mecanismos, e até mesmo corrigir  eventuais 

fragilidades das máquinas, de modo a aumentar a robustez dos pontos vulneráveis. 
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Alguns operadores deram o depoimento de que, apesar de estarem  há  mais  de  dez  

anos operando a máquina, eles não tinham conhecimento dos nomes  das  peças, e  muito  

menos quais eram as funções de cada peça. 

Ao atingirem a 3ª etapa da Manutenção Autônoma, após terem passado pelas etapas de 

restauração das condições básicas das máquinas e terem reduzido os locais de difícil acesso e 

as fontes de sujeira, os grupos elaboraram os padrões provisórios de limpeza, inspeção e 

lubrificação, que levaram a uma padronização dos cuidados que os operadores devem ter com 

as máquinas, para manter os ganhos que tiveram com a implantação do TPM. 

O comentário de um operador do grupo reforça o reconhecimento de que o TPM 

aumenta a capacitação dos colaboradores: 

“O TPM nos ensinou a utilização correta e organizada dos 

instrumentos, eliminando os desperdícios que estavam  presentes nas 

máquinas e aumentando consideravelmente a produção e ao mesmo tempo a 

moral dos funcionários e sua satisfação no trabalho.”  

(Anderson da Silva – Operador de sanduicheira III)  

4.11.1.3 UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS DA QUALIDADE 

As ferramentas da Qualidade eram mais utilizadas pelas equipes responsáveis pelos 

projetos de melhoria, ou seja, pelos engenheiros e analistas de processo, bem como pelos 

colaboradores que atuavam nos Grupos de Melhoria Contínua. 

Com a implementação dos Grupos Autônomos e dos Grupos de Manutenção Planejada, 

as ferramentas da Qualidade, como o diagrama de Ishikawa, a Análise de Pareto, os 

Histogramas e as Folhas de Verificação, passaram a fazer parte do dia a dia de dezenas de 

colaboradores envolvidos no TPM, disseminando assim a cultura da melhoria contínua no 

chão de fábrica. 

4.11.2  DIFICULDADES NA IMPLEMENTAÇÃO DO TPM NA LINHA DE BISCOITOS 

RECHEADOS 

Durante este trabalho, foram identificadas algumas oportunidades de melhoria do 

processo de implementação do TPM que, se superadas, deverão alavancar o programa e estão 

listadas a seguir: 
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4.11.2.1 FALTA DE PREPARO DOS LÍDERES 

Uma das dificuldades encontradas para a implementação dos  Grupos  Autônomos na  

linha de biscoitos recheados é a falta de preparo dos líderes, especialmente  dos encarregados 

oriundos da operação. Os mesmos têm dificuldade de realizar trabalhos mais estruturados, 

como a disciplina no cumprimento dos horários das reuniões semanais, o que os leva a não 

realizarem essas reuniões e com isso desmotivam os Grupos Autônomos. Além disso, quando 

as reuniões acontecem, as mesmas não são bem conduzidas, não são produtivas e não atingem 

o seu objetivo. Assim, é necessário investir mais na capacitação desses líderes ensinando-lhes 

que a reunião é um dos três tesouros da Manutenção Autônoma, faz parte do tempo produtivo 

de cada colaborador; é nela que as pessoas interagem e se soltam, promovendo o espírito do 

trabalho em equipe. É nas reuniões que aparecem as melhores ideias para as melhorias das 

máquinas e dos processos. 

Na pesquisa de opinião dois comentários foram feitos a respeito dessa dificuldade: 

 “O TPM é uma ferramenta essencial para alcançar todos esses objetivos, porém 

tem que estar aliado com a total dedicação dos superiores imediatos para dar 

certo” (Thiago Elói – Planejador de Manutenção). 

 “Aumentar a participação da liderança no apoio aos grupos autônomos”. (Bruno 

Henrique Nogueira – Coordenador de Manutenção)               

4.11.2.2 FALTA DE ENTENDIMENTO DOS BENEFÍCIOS DO TPM 

Devido à cultura de sempre se querer obter resultados imediatos e inconsistentes, e o 

TPM só traz benefícios no médio e no longo prazo, mas consistentes, alguns líderes de Grupo 

Autônomo não se empenham em investir na própria educação e muito menos no treinamento 

das equipes. Novamente, a solução é investir mais no treinamento e na capacitação das 

equipes. 

O comentário a seguir frisa a necessidade de reforçar o treinamento dos colaboradores 

para o entendimento da filosofia de trabalho do TPM: 

“Mostrar a importância para as chefias e incentivar os envolvidos a cumprir 

com as rotinas do programa com comprometimento e dedicação.”  

(Thiago Eloi – Planejador de Manutenção) 

4.11.2.3 DIFICULDADES DE SE TRABALHAR EM EQUIPE 

Trabalhar em equipe  vai  de  encontro  à  cultura  do  individualismo  ocidental.  Não  é 

natural as pessoas ouvirem as ideias dos outros, e muito menos abrir mão de uma ideia ou de 
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um ponto de vista próprio. Todas as pessoas foram educadas para ter a solução para todos os 

problemas, ficam com vergonha de admitir que não têm conhecimento sobre um determinado 

assunto, e sempre defendem as suas crenças.  Assim se comportam os colaboradores que 

passaram anos em um sistema individualista e agora, com o TPM, apresentam dificuldades de 

interação com os colegas nas reuniões de grupo devido ao medo do desconhecido, de 

trabalhar em equipe, ouvindo, falando, refletindo e compartilhando das decisões. 

Alguns depoimentos sobre a percepção das dificuldades de se trabalhar em equipe 

foram relatados por alguns colaboradores na pesquisa de opinião: 

 “Os grupos precisam ser mais autônomos, fazer o projeto andar sem precisar ter 

alguém sempre cobrando.” (Marcelo Medeiros – Planejador de Manutenção) 

 “Garantir no mínimo uma reunião semanal.” (Wavilson Ferreira – Mecânico da 

fabricação) 

 “Para melhorar o TPM devemos ter um acompanhamento melhor dos seus indicadores 

como reuniões com os líderes dos grupos” (Jonatas Vinicius – Técnico de 

Manutenção)  

O gráfico 4.27 mostra a queda do desempenho na realização das reuniões de acordo 

com cada etapa do grupo Operadores a Todo Vapor.  

 

  

Gráfico 4.27 – Índice de realização de reuniões do grupo 

Fonte: Arquivo da empresa 
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O resultado reforça a opinião de alguns operadores que responderam à pesquisa. Nesse 

gráfico não é levada em consideração a assiduidade dos membros do grupo, nem a qualidade 

das reuniões, que é outro ponto de atenção para as lideranças. 

Só com dedicação dos líderes e a prática do trabalho em equipe é que os colaboradores, 

ao longo do tempo, irão entender as vantagens de integrar os Grupos Autônomos. 

4.11.2.4 ALTA ROTATIVIDADE DE COLABORADORES 

Com o aquecimento do mercado local, a Vitarella vem tendo um alto índice de 

rotatividade de colaboradores, devido à saída de mantenedores para outras empresas e outros 

projetos internos. As equipes têm sofrido com a troca dos especialistas das máquinas por 

mantenedores recém-contratados que necessitam adquirir os conhecimentos específicos de 

cada máquina para poder mantê-las conforme o seu antecessor fazia. 

Com a instalação de novas linhas de produção de biscoitos, e mais tecnologias 

agregadas às novas máquinas, a empresa está tendo necessidade de deslocar os operadores 

mais experientes para as novas linhas, o que desfalca os Grupos Autônomos dos seus 

principais colaboradores. 

Além disso, com as oportunidades que surgem a todo o momento, os operadores têm-se 

mobilizado e investido na própria formação na área técnica de manutenção. Também estão 

deixando os seus postos de trabalho para colegas inexperientes, e com isso desestabilizam  o 

trabalho dos Grupos Autônomos. 

Também tem havido um alto turn-over na coordenação do TPM da UGB Recheados, 

com um tempo médio de permanência de um ano para cada coordenador, pois muitos saíram 

em busca de novos desafios profissionais, sendo esta uma grande dificuldade para a 

continuidade do programa TPM. 

4.11.2.5  FALTA DE UM SISTEMA DE RECOMPENSA PARA  OPERADORES EM TPM 

Como foi visto no item capítulo 3, item g, é importante que as empresas possuam um 

sistema de reconhecimento adequado para quem está envolvido com o TPM. 

Nesse sentido, a Vitarella não possui um sistema de recompensa para quem atua nos 

Grupos Autônomos, e aparentemente isso tem dificultado o processo de implementação do 

TPM, pois alguns operadores não acreditam que o esforço a maior para implementar o  Grupo 

Autônomo compensa, pelo menos financeiramente para os mesmos. 
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Isso foi percebido no comentário de um membro do grupo na pesquisa de opinião sobre 

a implantação do TPM nas sanduicheiras: 

“Ao passar de etapa o grupo poderia ganhar um brinde de reconhecimento, 

isso com certeza iria motivar mais os participantes dos grupos de TPM”. 

(Ronaldo Lopes – Operador de sanduicheira III) 

4.11.2.6  ENVOLVIMENTO INSUFICIENTE DA ADMINISTRAÇÃO 

Devido ao crescimento acelerado da Vitarella, com vários projetos em curso, tais como 

a instalação de novas linhas de produção, a aquisição e a incorporação administrativa de outra 

fábrica, a implantação de obras de infraestrutura para suportar o crescimento, as dificuldades 

com a alta rotatividade da mão de obra em todos os níveis, etc., tudo isso faz com que o 

tempo dedicado ao programa TPM pela alta administração seja insuficiente para sinalizar para 

todos os colaboradores a importância do TPM para a sobrevivência da empresa. É necessário 

que a alta administração aumente o tempo dedicado ao TPM, demonstrando dessa forma a 

importância do programa para a competitividade e para o crescimento da empresa. 

4.11.3  UM MODELO DE AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO TPM 

Com a experiência adquirida neste trabalho de pesquisa, com os conhecimentos sobre o 

TPM na revisão bibliográfica, por meio dos livros e artigos científicos de autores que 

realizaram pesquisas sobre o tema em empresas de outros países, com a experiência prática na 

implantação do TPM na Vitarella, e com o acompanhamento de um grupo autônomo que atua 

na operação e manutenção das sanduicheiras de uma linha de biscoitos recheados, foi reunido  

um material importante para elaborar um Modelo de Avaliação da Implantação do TPM, o 

qual poderá ser útil para futuros diagnósticos, cujo objetivo seria alavancar futuras 

implantações do TPM. 

Foram encontrados seis temas que reúnem quesitos que os autores citaram como 

importantes e que constam nesse modelo: Gestão, Treinamento, Liderança, Manutenção 

Planejada, Manutenção Autônoma e Trabalho em Equipe. 

A Tabela 4.8 apresenta o Modelo desenvolvido, bem como a avaliação da implantação 

do TPM na Vitarella, baseada nas  informações que constam neste trabalho de pesquisa e que 

nortearam a pontuação dada por este autor para cada afirmativa em uma escala de zero a dez. 
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Tabela 4.8 – Modelo de Avaliação da Implantação do TPM 

 
Fonte: Autor 
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 O resultado da avaliação demonstra que a implantação do TPM na Vitarella obteve um 

bom resultado, com 7,3 pontos na média dos seis temas avaliados, sendo que a área de maior 

competência foi a de Manutenção Planejada, que apresentou as maiores pontuações nos 

quesitos avaliados. O planejamento e a execução da manutenção planejada são realizados de 

forma sistemática, além de existir a colaboração da área de produção na disponibilização dos 

equipamentos para a realização dos cronogramas de manutenção. Possui um sistema de 

informações com rastreabilidade, e há verificações das pendências e suas correções na rotina 

diária da manutenção. 

Em seguida, vem a Gestão, com 7,7 pontos, sendo uma evidência clara que a alta 

administração está engajada na implantação do TPM na Vitarella, fornecendo os recursos 

necessários e dando a atenção devida ao programa. 

O Trabalho em Equipe alcançou a terceira colocação com 7,6 pontos, uma 

demonstração de que os colaboradores estão motivados para atingir os objetivos do TPM. Há 

uma sinergia entre as equipes de produção e manutenção, faltando apenas um pouco mais de 

treinamento e atenção por parte das lideranças diretas dos grupos autônomos. 

 Na quarta posição está a Manutenção Autônoma, que também teve um bom 

desempenho com 6,9 pontos, o que  mostra que o Grupo Autônomo está seguindo a 

metodologia e filosofia do TPM, obtendo resultados que foram observados e estudados neste 

trabalho de pesquisa. 

Com 6,8 pontos e na quinta colocação está o desempenho das lideranças intermediárias, 

que apresenta uma oportunidade de melhoria quanto à dedicação e à atenção aos grupos 

autônomos na implantação do TPM. Necessita promover mais o treinamento interfuncional e 

ter uma maior aproximação com os colaboradores a fim de orientá-los nas rotinas diárias de 

operação e cuidados com as máquinas e equipamentos. 

Na sexta e última colocação, está o treinamento das lideranças intermediárias e dos 

colaboradores com 6,4 pontos. Essa é uma oportunidade de melhoria para alavancar o 

programa TPM da Vitarella: investir mais no treinamento das lideranças intermediárias na 

condução dos grupos autônomos e na capacitação dos colaboradores para a realização de 

atividades interfuncionais, tanto operacionais quanto de gestão e cuidados com os 

equipamentos. 
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5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS 

FUTUROS 

5.1 CONCLUSÃO 

Devido ao desenvolvimento de máquinas e equipamentos com novas tecnologias 

agregadas e à tecnologia da informação, o ambiente dos negócios tem se tornado cada vez 

mais acirrado e as empresas estão se concentrando nas mãos de poucas e grandes 

organizações, cada vez mais competitivas. Nesse cenário, tem um desempenho melhor 

aquelas que, com os mesmos recursos utilizados, obtêm o maior retorno sobre o capital 

investido. 

Uma importante área dentro das empresas industriais é a área de produção, onde se 

encontram as maiores perdas de recursos financeiros. É nesse ambiente que os japoneses 

desenvolveram o TPM (Total Productive Maintenance). 

Foram realizadas pesquisas bibliográficas em livros, periódicos, artigos científicos, 

seminários e congressos, sobre o histórico da manutenção, os tipos de manutenção utilizados, 

o surgimento do TPM e sua metodologia de trabalho, bem como os passos para a implantação 

bem sucedida do mesmo. Foram pesquisadas experiências sobre a implantação do TPM em 

outras empresas e feitas reflexões sobre as dificuldades que dificultaram ou facilitaram a 

implantação da metodologia japonesa. 

A pesquisa foi realizada com a avaliação de todo o conjunto de ações que a Vitarella 

vem desenvolvendo no esforço de implantação do TPM e avaliados os resultados da linha de 

produção de biscoitos recheados, com a análise da árvore de perdas desta linha, onde foi 

identificada a oportunidade de aumento da eficácia global da linha que se encontra 76,4%, 

abaixo da meta de 82%. A indisponibilidade por quebra de máquinas da linha representa 37% 

das paradas da linha, o que representa um potencial de ganho significativo com a redução 

deste índice. Porém as quebras estão distribuídas em diversos equipamentos da linha, sendo 

necessário que os quatro grupos autônomos desta linha continuem progredindo e avançando 

nas etapas da manutenção autônoma. 

A segunda oportunidade de ganho de eficácia da linha são as paradas devido às falhas 

no processo com 30,5% das paradas da linha. Estas falhas são mais complexas e dependem de 

um maior conhecimento técnico do processo de fabricação dos biscoitos recheados, não sendo 
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esperado contribuições significativas da metodologia do TPM para a solução destes 

problemas de processo. 

O estudo específico da implantação da Manutenção Autônoma no grupo Operadores a 

Todo Vapor, que se encontra na 3ª etapa mostrou resultados significativos na redução das 

perdas de varredura (-72,7%) e de reprocesso (-34%), ratificando o benefício da metodologia 

do TPM. 

 O resultado da pesquisa de opinião com os colaboradores envolvidos com esse grupo, 

também reforça a validade do TPM, com um índice de aprovação médio de 80% nas cinco 

perguntas feitas ao grupo. 

Por meio dos estudos realizados nesta pesquisa, nos livros sobre o TPM, nos trabalhos 

apresentados em seminários e congressos, e artigos publicados em periódicos científicos, foi 

realizada uma coletânea de aspectos julgados importantes para a implantação do TPM nas 

empresas e consolidadas em um Modelo de Avaliação da Implantação do TPM, o qual 

poderá ser útil para diagnosticar os esforços de implantação do TPM nas organizações, que 

segundo (Choyds, 2003) isso não é fácil, pois requer mudanças dramáticas no sistema de 

gestão do chão de fábrica; na responsabilidade, treinamento e avaliação de desempenho dos 

funcionários; e no sistema de recompensas, quem nem todos os gestores estão dispostos a 

promover estas mudanças, e talvez por isso, a taxa de sucesso na implantação do TPM é 

inferior a 30%. 

Para o TPM ter maior aderência na linha recheados, sugere-se aumentar o tempo dos 

líderes dedicado ao programa, investir mais em treinamento e educação das lideranças 

intermediárias e dos colaboradores, quanto à metodologia e aos benefícios de uma boa 

implantação do TPM. Implantar um sistema de incentivo para os participantes dos grupos 

autônomos também ajudaria a alavancar o TPM da Vitarella. 

5.2 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Baseado no que foi pesquisado e apresentado neste trabalho, eis aqui algumas sugestões 

para estudos futuros, cujo objetivo é aprofundar ainda mais o conhecimento sobre o TPM e 

auxiliar a sua implantação  nas empresas: 

 

 Aplicar o Modelo de Avaliação de Implantação do TPM desenvolvido neste trabalho 

em outras empresas e diagnosticar a aderência das mesmas ao programa. 
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 A partir do Modelo de Avaliação de Implantação do TPM desenvolvido neste 

trabalho, realizar estudos de Avaliação Multicritério para identificar os aspectos que 

causam maior impacto na implantação do TPM. 

 Realizar estudo sobre as causas das dificuldades encontradas para o treinamento e a 

capacitação dos colaboradores e das lideranças na implantação do TPM. 
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ANEXO A – LIÇÕES PONTO A PONTO 
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 Lição Ponto a Ponto de caso de conhecimento 

básico 

Fonte: Arquivo da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lição Ponto a Ponto de caso de conhecimento básico 

Fonte: Arquivo da Empresa 
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Lição Ponto a Ponto de caso de melhoria 

Fonte: Arquivo da Empresa 
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Lição Ponto a Ponto de caso de problema 

Fonte: Arquivos da empresa 
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ANEXO B – DIAGNÓSTICOS DE MUDANÇA DE ETAPA DA    

MANUTENÇÃO AUTÔNOMA 
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Diagnóstico de 1ª etapa da Manutenção Autônoma (para leitura) 

Fonte: Arquivo da empresa 
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 Diagnóstico da 1ª etapa do Grupo Operadores a Todo Vapor 

Fonte: Arquivo da empresa 
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Diagnóstico da 2ª etapa da MA do Grupo Operadores a Todo Vapor 

Fonte: Arquivo da empresa 
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Diagnóstico da 3ª etapa 

Fonte: Arquivo da empresa 
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ANEXO C – PADRÕES PROVISÓRIOS DE LIMPEZA, INSPEÇÃO E 

LUBRIFICAÇÃO 
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Padrão Provisório de Limpeza e Inspeção 

Fonte: Arquivo da empresa 
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Padrão provisório de lubrificação 

Fonte: Arquivo da empresa 
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ANEXO D – GRÁFICOS DE ETIQUETAS AZUIS E VERMELHAS DO 

GRUPO OPERADORES A TODO VAPOR 
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Gráfico de Etiquetas azuis colocadas e retiradas 

Fonte: Arquivo da Empresa 
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Etiquetas vermelhas colocadas e retiradas 

Fonte: Arquivo da empresa 


