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RESUMO 

A fábrica Suape da Unilever, localizada em Pernambuco, fornece produtos de higiene e 

beleza para o Brasil e demais países da América Latina, com destaque para as linhas de 

shampoo e creme dental. Com o objetivo de melhorar sua estrutura de manufatura e aumentar 

sua competitividade frente aos desafios do mercado, a fábrica adota sistemas de gestão 

corporativos utilizados nas fábricas da Unilever em todo o mundo. Para gestão de saúde 

ocupacional e segurança, a Unilever adota um sistema próprio chamado SHE Framework 

Standard e para gestão de manufatura está sendo implementado o TPM (Total Perfeição da 

Manufatura), composto por oito pilares, entre eles, os de manutenção autônoma e SHE 

(segurança, saúde e meio ambiente) que serão abordados com mais detalhe neste trabalho. 

Com o intuito de melhorar sua estrutura para implementação do TPM e integrar suas práticas 

com o sistema de gestão de SO&S já implementado, a Unilever em parceria com a 

Universidade Federal de Pernambuco, investiu em um estudo para desenvolver o modelo de 

um sistema integrado de gestão e também do seu plano de implementação. A contribuição 

deste trabalho consiste na construção de um modelo integrado que será aplicado na fábrica 

Suape da Unilever, unindo a aplicação dos pilares de SHE e manutenção autônoma com o 

sistema de gestão de SO&S, SHE Framework Standard. Além de apresentar o seu plano de 

implementação e expansão na fábrica nos próximos anos.  

 

 

Palavras Chave: SHE Framework Standard, TPM, Manutenção Autônoma, modelo 

integrado. 
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ABSTRACT 

The Unilever's Suape factory, located in Pernambuco, supplies Brazil and others 

countries in Latin America with hygiene and beauty products. Shampoo and toothpaste are the 

main products produced. To improve the manufacturing structure and increase its 

performance in view of marketing challenges, the Suape factory implements corporate 

systems of management that have been used in Unilever's factory around the world. The 

Unilever use its own management system for safety and health in the work environment, 

called SHE (Safety, Health and Environment) Framework Standard and the system used to do 

the manufacturing management is the TPM (Total Perfection of Manufacturing), it has eight 

pillars, but this work will discuss with details about two pillars, autonomous maintenance and 

SHE. To improve its structure to do the TPM implementation and join the SHE Framework 

standard practices, the Unilever and the Federal University of Pernambuco, did a study 

together to develop an integrated model of management and a plan implementation. The 

contribution of this work will be building an integrated model that will be applied in 

Unilever's Suape factory, this model will join the application of SHE and autonomous 

maintenance pillars with the SHE Framework Standard, and introduce its implementation plan 

to be used in the factory in the next years.  

 

Key words: SHE framework standard, TPM, autonomous maintenance, integrated model. 
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1 INTRODUÇÃO 

Neste Capítulo será apresentado um pouco da história da empresa Unilever e da sua 

unidade industrial localizada em Ipojuca no estado de Pernambuco, onde será desenvolvido 

este trabalho. Além disso, serão demonstrados o problema da pesquisa, sua justificativa e 

objetivos deste trabalho, por fim serão apresentadas a estrutura da dissertação e as suas 

limitações. 

 

1.1 A Unilever 

A Unilever surgiu em 1929, quando ocorreu a fusão de duas empresas que tinham nos 

óleos e gorduras vegetais suas matérias-primas mais importantes: a Lever Brothers, de origem 

inglesa que produzia sabão, e a Margarine Unie, de origem holandesa que produzia 

margarina. A empresa anglo-holandesa é atualmente uma das maiores produtoras de bens de 

consumo do mundo, presente em mais de 100 países, empregando aproximadamente 234 mil 

pessoas e se dedica à fabricação de produtos alimentícios, sorvetes, higiene e limpeza. Possui 

marcas próprias que lideram as vendas na maioria dos mercados em que atua no mundo, 

dentre as mais conhecidas estão a Kibon, Omo, Lipton, Axe, Seda, Close up, Arisco, 

Helmanns e Comfort. (www.unilever.com.br, 2007) 

A empresa é composta por duas divisões principais Home and Personal Care (Higiene e 

Beleza – HPC) e Unilever Bestfoods (Alimentos – UBF), há ainda uma divisão independente 

de sorvetes e congelados. Cada divisão é composta por subdivisões geograficamente 

distribuídas: África e Oriente Médio, Américas, Ásia e Pacífico, e Europa. Essas divisões 

funcionam, na prática, como empresas independentes cujos executivos nas regiões se 

reportam diretamente à matriz na Europa. A Unilever persegue uma estratégia de 

concentração de produção em unidades com maior intensidade em tecnologia. Os países em 

desenvolvimento são partes dessa estratégia, como Brasil, Coréia do Sul, Índia e Indonésia, 

pelo potencial de crescimento do mercado consumidor e por nesses países a empresa ainda 

auferir vantagens competitivas em razão do custo da mão-de-obra, preço de matérias-primas e 

incentivos fiscais, por exemplo. Diferentemente da estratégia em países cujos mercados já 

estão mais consolidados (EUA e Europa), nesses lugares a perspectiva de crescimento está 

relacionada à agregação de valor as marcas com a sofisticação dos produtos. 

No Brasil a Unilever surgiu em Outubro de 1929 sob a razão social S.A. Irmãos Lever, 
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uma pequena empresa que comercializava o sabão Sunlight, importado da Inglaterra. 

Inaugurou sua primeira fábrica apenas um ano depois da sua fundação. Diversificou sua 

produção, lançou produtos inovadores e passou a liderar mercados com marcas como Lux, 

Lever, Rinso e Omo. Apartir de 1960 com a aquisição da Cia. Gessy Industrial passou a 

adotar o nome de Gessy Lever e continuou crescendo, dentre as principais aquisições 

destacam-se as seguintes marcas: margarina Doriana e Claybon, Cica, Kibon, Pond's e Arisco. 

Em 2001, a empresa adotou no Brasil sua identidade corporativa internacional, trocando seu 

nome e Razão Social de Gessy Lever para Unilever.  

O Brasil é o maior mercado da Unilever na América da Sul, respondendo por cerca de 

5% do faturamento bruto global e quase 50% da produção da América Latina. A empresa 

possui cerca de 14 fábricas no Brasil. A fábrica mais recente e que será o foco do presente 

trabalho é a Fábrica Suape, localizada na cidade de Ipojuca em Pernambuco.  

A Fábrica Suape, foi inaugurada em agosto de 2004 e recebeu este nome por estar 

localizada no Distrito Industrial do Porto de Suape. Esta fábrica passou a ter importância 

estratégica para a Unilever por se tornar a única produtora de creme dental para os mercados 

da América do Sul e América Central. A Fábrica possui hoje 15 linhas de produção, divididas 

da seguinte forma: 01 Linha de produção de Amaciantes, produzindo 2 marcas para abastecer 

o mercado do Nordeste; 02 Linhas de produção de Desodorantes para abastecer o mercado 

Brasileiro; 03 Linhas de produção de Shampoo e Cremes para abastecer o mercado do 

Norte/Nordeste e 08 Linhas de produção de Creme Dental para abastecer o mercado da 

América Latina. Dois pontos fundamentais para decisão de instalar a Fábrica em Pernambuco 

foram os incentivos fiscais e a localização logística privilegiada do Porto de Suape e 

Pernambuco, estando no centro do Nordeste, com águas profundas, boas rotas de navegação e 

possibilidades de exportação para outros continentes. 

A Fábrica Suape emprega em média 315 funcionários, funcionando 24 horas/dia em 03 

turnos de produção e parando para descanso e manutenções apenas no domingo. A estrutura 

gerencial é enxuta, tendo apenas: 2 Gerentes e 14 Coordenadores. Os Sistemas de Gestão 

utilizados acompanham a estratégia mundial de Manufatura da Unilever, e são eles: SHE 

Framework Standard (saúde, segurança e meio ambiente), ISO9000 (Qualidade) e TPM 

(Total Perfeição da Manufatura, sistema de gestão de origem japonesa adotado pela Unilever 

em todas as Fábricas do mundo) para Gestão da Manufatura, incluindo áreas administrativas e 

de Projetos.  
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1.2 Problemática de Pesquisa 

De um modo geral, as organizações convivem com problemas e resultados indesejáveis, 

como por exemplo, a falta de especificações para matéria prima e produto final, 

procedimentos inadequados de processo, variação no desempenho e parâmetros das máquinas 

de produção, falta de treinamento adequado para os funcionários, condições inadequadas de 

saúde e segurança para os funcionários, que geram grande variabilidade em seus processos e 

produtos. Acredita-se que boa parte dos problemas que ocasionam esta variabilidade poderia 

estar sob controle. Por esta razão, convivem com custos e índices elevados de perdas, com 

reclamações e insatisfações de clientes internos, externos e partes interessadas. Isso vem 

gerando cada vez mais desafios e pressionando os gestores quanto à redução de custo, 

atendimento aos requisitos de qualidade, presteza no atendimento, flexibilidade para 

diversidade de demandas e a sua capacidade de inovação. As organizações que não 

conseguem se estruturar para fazer frente a esses desafios possuem verdadeiros problemas, 

pois convivem com altos índices de perdas e custos de produção, baixo nível de qualidade de 

seus produtos e de atendimento aos clientes. 

A Unilever adota sistemas de gestão específicos em suas operações para se estruturar e 

enfrentar os desafios impostos pelo ambiente externo, como por exemplo, custos baixos para 

enfrentar os concorrentes, fornecer produtos de qualidade para fidelizar os clientes e ter um 

local de trabalho saudável com respeito ao meio ambiente. A empresa possui um sistema 

próprio para gestão de saúde, segurança e meio ambiente chamado Safety, Health and 

Enviroment Framework Standards (SHE FWS) que possui 17 elementos distribuídos de 

acordo com o ciclo de melhoria PDCA, criado por Shewhart e divulgado por Deming no 

Japão (Deming, 1990), com elementos voltados para o Planejamento, Desenvolvimento, 

Checar e Análise crítica. O sistema é dividido em dois protocolos, um focado em Saúde e 

Segurança, e outro com foco em meio ambiente, que não será objeto deste trabalho.  

A Fábrica Suape tem seu Sistema de Gestão da Qualidade certificado ISO9001:2000, 

um dos principais sistemas de gestão de qualidade existentes e adotados mundialmente por 

diversas empresas. A adoção dos requisitos da norma ISO9001:2000 trouxeram maior 

confiança na gestão de qualidade dos produtos fabricados. Os sistemas SHE FWS e ISO9001 

recebem auditorias periódicas de re-certificação, sendo que, para a certificação ISO9001, as 

auditorias são externas, efetuadas por um órgão certificador e para o SHE FWS (Safety, Helth 

and Enviroment Framework Standards) as auditorias são efetuadas por auditores internos 

com experiência na área, oriundos de outras fábricas da Unilever.  
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Com o objetivo de consolidar sua estratégia de manufatura e eliminar as perdas 

existentes no seu processo, a Fábrica Suape iniciou em agosto de 2006 a implementação do 

Sistema Total Perfeição da Manufatura (TPM) em suas instalações. O TPM foi o sistema de 

gestão escolhido pela Unilever para Gestão de suas operações desde as Fábricas até os 

Centros de distribuição, por isso deve ser adotado obrigatoriamente por todas as Fábricas. No 

mundo, a Unilever possui 375 fábricas, das quais até 2005, 253 unidades já haviam recebido o 

Prêmio de Excelência em TPM, oferecido pelo Japan Institute Plant Maintenance (JIPM), 

empresa proprietária dos direitos autorais do sistema TPM no mundo (JIPM, 1971).  

O TPM é uma sigla bastante conhecida na área de manutenção, pois muitas empresas 

optam por sua aplicação parcial, ou seja, focada apenas nos Pilares que trabalham na 

confiabilidade dos equipamentos, sendo eles o Pilar de Manutenção Planejada e Manutenção 

Autônoma, por isso muitas pessoas não conhecem o modelo aplicado na Unilever ou possuem 

uma visão limitada da abrangência deste sistema de gestão. Nas fábricas da Unilever em todo 

o mundo, o modelo seguido aplica os oito pilares, abrangendo de forma total todos os setores 

e funcionários da empresa. As empresas que aplicam apenas na área de manutenção não 

possuem um modelo diferente, mas incompleto do ponto de vista da JIPM, pois esquecem de 

observar fatores importantes relacionados à educação e treinamento das pessoas, da 

manutenção da qualidade, da saúde, da segurança, do meio ambiente e das melhorias 

específicas ou simplesmente observam esses fatores através de outras ferramentas de gestão.  

Os principais objetivos do TPM são voltados para o 'zero': zero perdas, zero acidentes e 

zero defeitos de qualidade. Além disso, pode-se acrescentar que o TPM enfatiza a 

participação de todas as pessoas e departamentos na busca pela eliminação das perdas, 

aperfeiçoamento e autonomia dos recursos humanos e equipamentos industriais, por isso a 

escolha da Unilever para aplicação deste sistema em todas as suas unidades no mundo. 

A alta direção da Fábrica Suape acredita que seus principais problemas serão resolvidos 

com a aplicação do TPM na unidade, entre eles destacam-se os seguintes: baixa eficiência dos 

equipamentos e baixa produtividade, falta de treinamento dos funcionários que não possuem 

autonomia nas suas atividades, custos não competitivos e baixa moral dos funcionários 

ocasionada por alguns acidentes e geração de produtos defeituosos. Para que estes resultados 

sejam consistentes é necessária à aplicação de um sistema de gestão robusto, como o TPM. O 

TPM possui 8 pilares, tendo o 5S como base, conforme ilustrado na Figura 1.1 a seguir. 
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Figura 1.1 - Ilustração do TPM em 8 pilares e 5S como base.  
Fonte: JIPM (1995) 

 

A implementação do sistema TPM é orientada de acordo com o Master Plan (plano de 

implementação) estabelecido pela alta direção da empresa e seguindo a metodologia da JIPM 

para implantação de TPM. Para isso, a Fábrica Suape criou um departamento de TPM 

composto por um Coordenador, dois analistas e dois assistentes e com isso iniciou as 

atividades de TPM. O primeiro passo foi a escolha da Linha Piloto, ou seja, a primeira área a 

receber à aplicação das ferramentas de TPM em caráter experimental antes da replicação para 

às demais áreas. Além disso, de acordo com metodologia recomendada pela JIPM o trabalho é 

iniciado com a implementação de 04 pilares, são eles: Manutenção Autônoma, Melhoria 

Específica, Manutenção Planejada e Educação & Treinamento. De acordo com o Master Plan 

após um período de consolidação dos quatro pilares iniciais, cerca de 1 ano, devem ser 

implementados os demais Pilares: Manutenção da Qualidade, SHE, Administrativo e Controle 

Inicial. 

A estratégia da alta direção da empresa determina que os pilares de TPM sejam 

implementados de maneira integrada aos sistemas já existentes, ISO9001 e SHE FWS de 

forma que os funcionários das áreas incorporem as novas atividades e modificações nas 

sistemáticas de trabalho ao seu dia-a-dia, sem a necessidade de contratação de novos 

funcionários, buscando a otimização dos recursos existentes com a eliminação das perdas.  

Visto que a Unilever não possui um modelo para integração, o objetivo desta 

dissertação é estudar e propor um modelo de integração do sistema de gestão existente SHE 

FWS e os pilares de Manutenção Autônoma e SHE, que estão relacionados à gestão de saúde, 

segurança e operação da produção. A escolha destes pilares ocorreu justamente por serem 

responsáveis pelas áreas citadas e o Pilar de Manutenção Autônoma por ser executado pelos 

operadores do chão de fábrica, ou seja, as pessoas que praticam as atividades. Ao final deste 
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trabalho deve ser apresentado um novo modelo para implementação dos Pilares integrando-os 

aos sistemas de SHE, seguindo a orientação estratégica da Unilever, de otimização dos 

recursos e atendimento a todos os requisitos propostos pelos sistemas de gestão já 

implementados, evitando também possíveis problemas em Auditorias de certificação. Vale a 

pena destacar que a certificação dos sistemas é uma decisão voluntária, que não se relaciona 

com a necessidade de construção e manutenção do sistema de gestão, a menos que seja um 

requisito do próprio negócio. 
 

1.3 Justificativa 

De acordo com Cerqueira (2006), devido à pressão das demandas externas e internas, as 

empresas têm atentado de forma mais concreta para os aspectos que envolvem a satisfação 

dos clientes internos e externos, a qualidade dos produtos materiais e serviços, a proteção do 

meio ambiente e os aspectos sociais, inclusive os que abrangem a saúde e segurança de seus 

colaboradores. Tais demandas podem alcançar níveis estratégicos na organização, pois podem 

gerar barreiras comerciais junto a determinados mercados, em decorrência da não observância 

de requisitos mínimos quanto às áreas ambientais e de saúde e segurança do trabalho. Por 

exemplo, pode-se citar o trabalho infantil, proibido no Brasil e nos países europeus, ou 

mesmo a emissão de efluentes, que é bastante controlada por órgãos ambientais no mundo. 

Além das questões de mercado, as empresas brasileiras estão sujeitas a atuação dos órgãos 

fiscalizadores e normativos nas esferas municipal, estadual e federal.   

O mercado passou a exigir que os produtos e serviços tragam consigo o 

comprometimento das empresas em atender aos padrões de normas internacionais de 

qualidade, sustentabilidade ambiental, proteção à integridade física e saúde de seus 

trabalhadores. Dessa forma, o gerenciamento das questões ambientais e de saúde e segurança 

do trabalho, com foco na prevenção de acidentes e no tratamento de problemas potenciais, 

passou a ser o gerenciamento da própria viabilidade e sobrevivência do negócio. 

A alta administração das organizações produtoras de bens ou de serviços costuma 

questionar o que se ganha com o investimento em recursos para construir e implementar um 

sistema de gestão, qual seria o valor agregado por uma eventual certificação. Todo o negócio 

se faz por meio de processos e atividades que apresentam variabilidade natural e modos 

potenciais de falha relativos aos recursos disponibilizados e aos métodos de trabalho 

empregados. Quanto maior for o impacto que eventual falha possa produzir nos resultados do 
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negócio, mais significativa a falha se tornará. Dentre esses impactos, deve-se incluir não 

apenas os prejuízos financeiros e humanos imediatos, mas também as conseqüências de 

médio e longo prazo que podem advir da perda de imagem no mercado. Isto requer uma 

gestão específica sobre as atividades envolvidas, visando a prevenir a ocorrência deste tipo de 

eventos indesejáveis. Como assegurar que as possíveis falhas no negócio estão devidamente 

identificadas e analisadas, e que as atividades relacionadas a elas estão sob controle, sem que 

existam padrões capazes de prover a previsibilidade requerida, a organização de padrões que 

assegurem a previsibilidade é muito vantajosa para os negócios.    

Neste cenário descrito, uma ferramenta que pode ser útil para o direcionamento e 

organização dos padrões que ajudam na prevenção e solução de diversos tipos de problemas é 

a implementação de sistemas de gestão, para o gerenciamento da saúde, da segurança, do 

meio ambiente, da qualidade e da produção. A introdução de novas tecnologias é tema de 

fundamental importância e relevância para acadêmicos e executivos, sendo que atualmente 

existem várias publicações dirigidas a estes dois públicos sobre o assunto. Diante da 

competitividade acirrada em que as empresas estão inseridas, o eficiente tratamento e análise 

dos custos incorridos na produção, podem trazer vantagens competitivas extraordinárias. O 

acesso a informações de fácil compreensão de cada uma das atividades que originaram o 

produto final, pode dar ao administrador a possibilidade de agir rapidamente no sentido de 

corrigir erro e/ou gastos desnecessários, ou seja, perdas e desperdícios.  

Uma das mais difundidas ferramentas de gerenciamento vindas do oriente é o TPM, que 

recebe várias denominações: Total Perfeição da Manufatura, Total Produção da Manufatura, 

Manutenção Produtiva Total, Total Perfeição da Manutenção etc. Existente em várias 

empresas e países, o TPM é um programa que atua desde o “chão de fábrica” até os níveis 

gerenciais e tem se mostrado uma ferramenta eficaz para garantir alta disponibilidade e 

flexibilidade dos meios de produção. 

Acreditando no aumento da eficiência e no maior controle da produção, a Unilever vem 

implementando sistemas de gestão em todas as suas fábricas e neste momento busca um 

avanço através da integração destes sistemas. A integração proporciona a otimização da 

aplicação de recursos de implementação e manutenção, bem como mantêm a essência do 

objetivo de um sistema de gestão que é a redução de custos. 

A sobrevivência de uma organização não é resultado de procedimentos documentados, 

que muitas vezes são enfaticamente exigidos por aqueles que desconhecem o sentido último 

de um sistema de gestão e reduzem a importância de sua implementação. Na realidade, mais 
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importante do que possuir procedimentos documentados é a sua elaboração. Quando as 

pessoas se reúnem, pensam sobre o assunto que fazem, sobre as razões do por que fazem e 

compartilham conhecimentos e experiências. A documentação é um registro dessas 

informações. Afinal qualquer organização processa informações sobre os clientes, 

fornecedores, pessoas, impactos ao meio ambiente e perigos aos trabalhadores. A 

sobrevivência das empresas é fruto de decisões tomadas com base em informações confiáveis 

e isso um SIG é capaz de fornecer ao gestor que sabe tirar proveito. 

 

1.4 Objetivos 

Um projeto para integração de sistemas de gestão apresenta características próprias, que 

são definidas pelos processos da empresa e pelos requisitos básicos de cada um deles, visando 

sempre o alinhamento com as estratégias desenhadas pela alta administração da empresa. Para 

Fábrica Suape é fundamental alinhar a estratégia proposta pelos pilares de TPM (visão, 

missão, objetivos, práticas e ferramentas) com a estratégia de implementação e manutenção 

dos demais sistemas de gestão relacionados a meio ambiente, saúde, segurança e qualidade. 

Diante disto o principal objetivo deste trabalho é propor um modelo para implementação dos 

Pilares de Manutenção Autônoma e SHE, integrados ao sistema de gestão já implementado na 

empresa, neste caso, o SHE Framework Standards. Outros objetivos relacionados à aplicação 

deste modelo: 

• Promover o melhor entendimento dos conceitos e práticas de TPM e do SHE FWS 

para os funcionários da área de gestão e operação.  

• Mostrar aos funcionários das áreas de gestão e operação que as atividades de TPM 

podem ser relacionadas às atividades de SHE. 

• Adequar as ferramentas de TPM para aplicação em atividades de saúde e segurança 

ocupacional. 

• Transferir a responsabilidade de algumas atividades de gestão SHE para a área de 

operação, dividindo as responsabilidades e dando autonomia. 

 

Outros objetivos, que são esperados a médio e longo prazo são os seguintes: 

• Otimizar os recursos humanos existentes, para a aplicação do TPM sem a necessidade 

da contratação de novos funcionários. 

• Incluir as atividades de TPM na rotina dos funcionários, fazendo com que o TPM seja 
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a rotina de trabalho e não algo a mais, além das suas atividades. 

• Aumentar o nível de satisfação dos empregados, com aumento da capacitação e 

melhorias no ambiente (equipamentos e processos). 

• Ter um modelo integrado de gestão, com a tomada de ações interligadas em um único 

fórum de discussão, visando atender as necessidades dos Stakeholders (grupos de 

interesse). 

• Consolidação do conhecimento, através de funcionários comprometidos com a 

aplicação dos sistemas e da filosofia do TPM, desenvolvendo o conceito que é 

possível atingir o "zero”, em relação as falhas, perdas, acidentes e problemas de 

qualidade.     

 

1.5 Estrutura da Dissertação 

Este trabalho está organizado em cinco Capítulos, neste primeiro Capítulo introdutório 

foram abordados a história da Unilever, o problema de pesquisa, a justificativa para realização 

do estudo, os objetivos e as limitações, além da estrutura da dissertação.  

O segundo Capítulo vai tratar da revisão bibliográfica, onde serão resumidas as 

principais teorias sobre TPM e o SHE Framework Standards.  

 O terceiro Capítulo vai abordar a sugestão do modelo de sistema integrado de gestão a 

ser aplicado na Fábrica Suape.  

O quarto Capítulo vai tratar da aplicação e planejamento do modelo, e serão 

apresentados os planos de ação recomendados para implementar as estratégias necessárias.   

O quinto Capítulo vai apresentar as conclusões e recomendações do estudo. 

 

1.6 Limitações 

Os sistemas de Gestão de Safety, Health and Enviroment (segurança, saúde e meio 

ambiente) que serão estudados a seguir, no SHE Framework Standards, são de propriedade 

autoral da Unilever, isso limita a aplicação do modelo sugerido apenas às suas Fábricas, além 

disso, o TPM aplicado na Unilever segue a metodologia sugerida pela JIPM, com isso as 

empresas só devem aplicar o modelo se a metodologia de TPM implementada seguir as 

diretrizes da JIPM. Com isso, o modelo sugerido deve ser adotado apenas nas fábricas da 

Unilever que estão implementando o TPM. 
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Outra limitação que deve ser considerada é que o modelo de sistema integrado de gestão 

sugerido leva em consideração as versões atuais dos sistemas de gestão aplicados, por isso, 

para aplicações futuras deve-se observar as alterações nos sistemas para fazer as adaptações 

necessárias à sua manutenção.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O objetivo deste capítulo é apresentar a bibliografia utilizada na qual o desenvolvimento 

deste trabalho foi baseado. Serão apresentados os principais conceitos pertinentes ao assunto e 

objetivo desta dissertação, tais como TPM e seus pilares, fatores críticos de implementação, 

objetivos pretendidos e SHE FWS. 

 

2.1 Total Perfeição da Manufatura 

De acordo com o JIPM (1995), o Total Perfeição da Manufatura é um sistema 

desenvolvido no Japão em 1971 pela Nippon Denso Co. - empresa do grupo Toyota – a partir 

dos conceitos de PM (Preventive Maintenance), que tiveram sua origem nos Estados Unidos 

ainda no início da década de 1950. Tais conceitos evoluíram no Japão da seguinte forma: 

Manutenção Pós-quebra (1941) – a intervenção nos equipamentos era feita apenas 

após a ocorrência da quebra, ou seja, a área de manutenção esperava a máquina quebrar para 

poder atuar. Isso ocasionava grandes perdas de produção, em virtude do tempo que a máquina 

ficava parada, muitas vezes as quebras eram longas. 

Manutenção preventiva (1951) – pode ser definida como um acompanhamento das 

condições físicas dos equipamentos, ou seja, da sua saúde, visando ampliar a vida útil das 

instalações industriais através da aplicação de medidas preventivas que evitem falhas. 

Manutenção por melhoria (1957) – a mentalidade de se prevenir à quebra/falha do 

equipamento foi ainda mais desenvolvida. A manutenção por melhoria é a realização de 

melhorias no equipamento a fim de se evitar a quebra/falha (aumento da confiabilidade) ou 

facilitar a manutenção (aumento da manteneabilidade). 

Prevenção da Manutenção (1960) – significa equipamentos e linhas de produção 

projetados de modo a eliminar a necessidade de manutenção dos mesmos, considerando-se 

todo o ciclo de vida do equipamento. 

 

2.1.1 Visão Clássica e Evolução do TPM 

As condições econômicas que envolvem as empresas foram se tornando cada vez mais 

rigorosas, o número de concorrentes aumentou com a evolução dos meios de comunicação e 

transporte, bem como a exigência dos consumidores que cobram por preço e qualidade. Este 
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cenário exige a eliminação dos desperdícios nas empresas, como forma de sobrevivência. 

Dessa forma não se pode admitir desperdício provocado por equipamentos em que foram 

investidas somas vultosas, mas param por quebra ou fabricam produtos defeituosos. Em 

outras palavras, a importância do PM (preventive maintenance ou manutenção preventiva) 

passou a ser considerada para sobrevivência das empresas. Outro ponto importante que 

contribuiu para o desenvolvimento do TPM foi a automatização e introdução de robôs, ou 

seja, a evolução do FA (factory automation ou automação fabril). Houveram modificações no 

conteúdo do serviço e no nível de capacidade exigido para os operadores de linha e time de 

manutenção.  

Completando este cenário de evolução para o surgimento do TPM, temos as atividades 

de pequenos grupos, uma característica peculiar do Japão, tais como atividades de círculos de 

controle de qualidade (CCQ), atividades dos grupos ZD (Zero Defeito) e atividades JK (Jishu 

Kanri – controle autônomo). As atividades desses grupos passaram a ser amplamente 

difundidas nas empresas japonesas, consolidando-se a idéia de que 'cada um executa e 

controla o seu trabalho', e levando essa mentalidade adiante, definiu-se que cada 'cada um 

cuida do seu próprio equipamento'. Em outras palavras surge a proposta da 'manutenção 

autônoma', uma das características primordiais do TPM.    

De acordo com o Instituto Japonês de Manutenção de Fábricas – JIPM (1971), o TPM 

surgiu no início da década de 70 como um meio de assegurar a disponibilidade integral dos 

equipamentos – necessidade muito importante para viabilizar os sistemas de produção com 

baixos ou sem nenhum estoque – que além de ter se mostrado bastante eficaz para esse fim, 

continuou evoluindo no sentido de redução de custos pela eliminação de perdas. 

O Instituto Japonês de Manutenção de Fábricas – JIPM (1994, p.6), entidade 

responsável pela difusão do TPM a nível mundial, define o TPM de maneira evoluída da 

seguinte forma: “Processo que tem por finalidade o estabelecimento de uma cultura 

empresarial destinada à obtenção da maior eficiência possível no sistema industrial como um 

todo”. E acrescenta que o TPM tem os seguintes objetivos: 

• estabelecimento de uma filosofia de eliminação das perdas, alcançado o objetivo de 

“zero perdas”, tais como “zero acidentes”, “zero defeitos” e “zero falhas” em todos 

os equipamentos e pessoas que compõem o sistema de produção. Essa eliminação 

das perdas seria conseguida através de uma sistemática tipo “genba-genbutsu”, que 

tem como princípio enfatizar a ‘observação em primeira mão de um fenômeno ou 

problema no local em que ele ocorre e uma vez compreendido profundamente no 
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seu cenário real, parte-se para o ataque metodológico’; 

• evidenciar: colocar na forma visível. O TPM busca enxergar as perdas e problemas 

existentes para que assim se consiga atuar na sua eliminação; 

• envolvimento de todos os departamentos da empresa na busca da competitividade; 

• envolvimento de todas as pessoas, desde os escalões superiores até os operários, para 

que se consiga mudar a cultura geral da empresa, pois o sistema TPM é um tipo de 

administração participativa que inclui todos os trabalhadores e enfatiza o respeito ao 

ser humano; 

• aperfeiçoamento total dos recursos humanos, da área produtiva e demais áreas da 

empresa, como projetos e manutenção; 

• aperfeiçoamento dos equipamentos industriais, garantindo assim o melhor uso de todo 

o ativo empresarial através do pleno aproveitamento das instalações; 

• TPM é lucrativo, busca a redução de custos através da eliminação das perdas por 

máquina parada, retrabalho de produtos defeituosos, acidentes com pessoas, etc. 

• obtenção do nível zero perdas através das atividades de pequenos grupos, que são 

formados para analisar e eliminar a causa raiz das perdas, devem ser formados por 

pessoas de diversas áreas e níveis hierárquicos da organização. 

 

Para o Instituto Brasil/TPM - IB/TPM (2000), a adoção do TPM, um modelo de gestão 

que identifica e elimina as perdas e otimiza o uso do ativo empresarial, garantirá o aumento da 

competitividade da empresa através do fortalecimento dos principais indicadores de eficácia 

operacional: produtividade (P), qualidade (Q), custo (C), atendimento (D), segurança (S) e 

moral (M). A seguir serão apresentadas as características principais do TPM, de acordo com o 

JIPM (1995): 

• Foco – embora o sistema possua o homem como base para mudança de cultura, o foco 

do TPM é no desempenho dos equipamentos; 

• Produtividade – o TPM reduz custos através da eliminação das perdas, 

caracterizando assim uma “visão de dentro para fora”; 

• Tipo de gestão – o TPM iniciou concentrando-se nas áreas de produção, manutenção 

e engenharia, mas depois criou três novos pilares citados anteriormente (Office, SHE 

e Manutenção da Qualidade). 

• Método de solução de problemas – o TPM tem a característica de buscar explicações 

físico-mecânicas, usando literaturas técnicas, método dedutivo. Com prática “in 
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loco”, ou seja, no local em que ocorre o problema. 

• Resultados – os resultados de produtividade alcançados pelo TPM são bem rápidos 

pelo enfoque prático do sistema. 

 

2.1.2 Os Pilares do TPM e suas Funções 

Segundo a JIPM (1995), para o estabelecimento de um sistema com alta eficiência 

produtiva e o desempenho máximo em termos de homem/máquina, no qual os desperdícios 

sejam eliminados, garantindo a segurança e o moral, é necessário à implementação dos 8 

pilares de TPM, a seguir: 

I - Melhoria Específica (aplicação do “Kobetsu-Kaizen”) - atividades de pequenos 

grupos multidisciplinares para solucionar problemas específicos, com objetivo de eliminar as 

perdas relacionadas à ocorrência de defeitos nos equipamentos e nos produtos. O propósito 

fundamental deste pilar é a eliminação das 6 grandes perdas listadas abaixo: 

1. Perda por parada devido à quebra/falha: o equipamento perde a sua função original 

de modo repentino em relação ao estado original, por um período superior a 10 

minutos, dependendo da empresa esse período de tempo estabelecido para 

caracterizar um quebra pode ser diferente. 

2. Perda por mudança de linha e regulagens (set-up): é o período de tempo que a linha 

de produção fica parada entre o término da produção do produto A e o início da 

produção do produto B com qualidade. 

3. Perda por operação em vazio e pequenas paradas (chokotei): são pequenas paradas 

(problemas momentâneos) ocorridas no equipamento durante a produção, que 

necessitam da rápida intervenção do operador para que o equipamento retorne a sua 

função de trabalho, essa perda provoca grande impacto na moral dos operadores. 

4. Perda por queda de velocidade: é quando o equipamento não consegue produzir com 

qualidade na sua velocidade nominal, ou seja, a diferença entre a velocidade 

nominal e real do equipamento. A empresa compra um equipamento que deveria 

fabricar 300 peças por minuto, mas com determinados produtos a velocidade 

necessita ser reduzida para garantir a eficiência e qualidade. 

5. Perda por defeitos gerados no processo de produção: são produtos que não atendem 

as especificações em sua primeira produção, por isso necessitam ser retrabalhados 

ou descartados, essa perda gera um alto custo para empresa que paga duas vezes 
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pelo mesmo processo. 

6. Perda no início da operação e por redução de rendimento: ocorre no início da 

produção dos equipamentos, ou seja, quando os equipamentos são ligados para 

iniciar o turno de trabalho. Muitas vezes o equipamento precisa de um tempo e de 

ajustes para atingir sua velocidade ideal e estabilização do processo, nesse período 

além do baixo rendimento ele gera produtos fora de especificação.       

II - Manutenção Autônoma (aplicação do “Jishu-Hozen”) - “conjunto de atividades, 

desempenhadas diariamente pelos trabalhadores nos equipamentos que operam, 

compreendendo inspeção, lubrificação, substituição de peças, reparos, resolução de 

problemas, conferência de precisão e assim por diante, visando à meta de manter os 

equipamentos operados por eles em boas condições, sem auxílio de mais ninguém” (JIPM, 

1995); 

III - Manutenção Planejada – estabelecer um sistema de manutenção planejada para 

promover a eficiência do Departamento de Manutenção de tal forma a eliminar as perdas dos 

equipamentos e reduzir os custos de manutenção; 

IV - Educação e Treinamento – estabelecer um sistema de aperfeiçoamento dos 

recursos humanos que possibilite a reestruturação da cultura empresarial, criando uma 

“organização que aprende”. Montagem de uma matriz de skills (habilidades com ligações nas 

reais necessidades de cada função no curto, médio e longo prazo), e, a partir daí, oferecer o 

treinamento adequado para cada nível da organização; 

V - Controle Inicial – estabelecimento de um sistema de controle de fluxo inicial, 

referente tanto a produtos quanto a equipamentos, visando à redução do período entre o 

desenvolvimento do produto e o início da produção plena. Este pilar baseia-se na abordagem 

do Life Cicle Cost (Custo do Ciclo de Vida), o qual busca minimizar. O LCC é o custo total 

gerado desde o projeto, desenvolvimento, produção, operação, manutenção e apoio. Na 

expressão mais simples, em nível de equipamento de produção, o LCC seria o custo do 

projeto e manufatura e instalação do equipamento mais o custo necessário para sua 

manutenção e operação. 

VI - Manutenção da Qualidade (estabelecimento do Sistema “Hinshitsu-Hozen”) - 

segundo o JIPM (1995), o conceito de qualidade assegurada é aplicado ao equipamento e à 

administração das instalações. A idéia básica é manter a integridade do equipamento intacta, a 

fim de produzir 100% de produtos não-defeituosos, ou seja, é destinado a estabelecer 

condições de zero defeito, sustentar o controle de tendência, prever a possibilidade de defeitos 
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de qualidade e tomar medidas cabíveis com antecedência.   

De acordo com o JIPM (1995), o pilar de manutenção da qualidade compreende 

atividades que se destinam a definir as condições do equipamento que excluam defeitos de 

qualidade, com base no conceito de manutenção do equipamento em perfeitas condições, para 

que possa ser mantida a perfeita qualidade dos produtos processados. As condições são 

verificadas e medidas regularmente para que se constate se os valores medidos se encontram 

dentro dos valores-padrão para prevenir defeitos. A alteração de valores medidos é observada 

para prever possibilidades de ocorrências e para que se possam tomar medidas de combate 

antecipadamente. 

VII - Office TPM (TPM em escritórios) – Para o JIPM (1995), o TPM para o escritório 

é muito importante, pois os departamentos administrativos devem processar informações a 

partir de uma perspectiva diferenciada, em campos funcionais do sistema de produção e 

fornecer orientações necessárias e apoio às atividades de produção de forma a reduzir custos e 

reforçar o poder de competitividade. A produtividade individual deve ser aumentada, e o 

custo deve ser reduzido a fim de contribuir para a evolução estratégica da empresa. As 

atividades administrativas devem contribuir, de forma a corresponder à confiança do cliente e 

aprimorar a imagem da empresa com base nessa confiança. Este pilar utiliza, basicamente, 

duas abordagens para a obtenção da meta 'zero perdas funcionais': 

• BPA - Business Process Analysis (Análise de Processos do Negócio) – parte das 

necessidades de mercado e define os processos organizativos internos à companhia 

para responder àquela demanda, e logo em seguida define os objetivos de melhoria; 

• Autonomous Management (Gerenciamento Autônomo) – é composto de quatro passos: 

limpeza e eliminação dos materiais e documentos inúteis, organização e inventário 

dos arquivos, análise do fluxo das atividades do escritório e finalmente as ações de 

melhoria. 

Podemos notar que as duas abordagens devem ser adotadas em paralelo, pois possuem 

pontos de partida e foco de atuação diferentes, enquanto o BPA parte das necessidades 

externas a ferramenta de Autonomous Management parte da análise das atividades internas, 

ambas convergem para padronização dos processos e gerenciamento autônomo dos 

funcionários, que é a filosofia básica do TPM. 

VIII - SHE – Safety, Health and Enviroment (segurança, saúde e meio ambiente) – 

estabelecimento de um sistema que assegure as boas condições de segurança e higiene no 

ambiente de trabalho, obtendo assim a manutenção do nível “Zero acidentes”. De acordo com 
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a metodologia do JIPM (1995), a atuação deste pilar baseia-se nas seguintes atividades: 

• Avaliação dos riscos de acidentes e a saúde nas áreas, equipamentos e atividades; 

• Elaboração e extensão das contramedidas para evitar os acidentes; 

• Apoio à aplicação do Pilar de Manutenção Autônoma; 

• Apoio ao Pilar de Educação e Treinamento; 

• Análise dos aspectos e impactos ambientais; 

• Elaboração e extensão das contramedidas para evitar os impactos ambientais. 

 

2.1.3 Exemplos de efeito do TPM 

Para as empresas que conseguem alcançar resultados excepcionais através do TPM é 

oferecido pela JIPM o “Prêmio de Excelência Empresarial”, mediante a avaliação de jurados 

que visitam a empresa. Como exemplo de resultados obtidos por estas empresas que 

receberam este prêmio, de acordo com o JIPM (1995) pode ser citado: Aumento de 

produtividade em termos de valor agregado 1,5 a 2 vezes; redução no número de ocorrências 

de quebra/falha repentina de 99%; Redução do índice de defeito no processo de produção de 

90%; Redução das reclamações por parte dos usuários de 75%; redução de 30% do custo de 

fabricação; redução de 50% do estoque de produto semi-elaborado e acabado; zero acidente 

com afastamento e zero poluição e aumento da quantidade de sugestões para melhorias, entre 

5 e 10 vezes. 

De acordo com o JIPM (1995), o TPM ainda possui alguns efeitos intangíveis, que 

podem ser citados os seguintes: 

• Consolidação do controle autônomo, ou seja, as pessoas mudam de mentalidade para 

'do meu equipamento cuido eu', sem a necessidade de ordens superiores. 

• Autoconfiança de que 'executando se consegue', tornando realidade a quebra/falha 

zero e o zero defeito. 

• Criação de um local de trabalho saudável, pois o mesmo tornou-se 

irreconhecivelmente limpo, sem óleo, limalhas ou sujeiras.  

• Proporcionar boa imagem da empresa aos clientes e visitantes, podendo refletir nas 

atividades comerciais com o aumento de pedidos. 
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2.1.4 Pilar de Manutenção Autônoma 

No TPM, as atividades de manutenção realizadas pela área de operação são definidas 

como atividades de manutenção autônoma com a participação total. A necessidade de 

aplicação da manutenção autônoma se constitui numa atividade óbvia para a manutenção do 

equipamento, no entanto poucas empresas executam esta atividade com rigor e de forma 

estruturada. Originalmente, a manutenção era uma atividade executada em sua totalidade pela 

própria pessoa que operava o equipamento, sendo este o seu perfil ideal. Antigamente havia 

muitos casos assim, entretanto, com a evolução da tecnologia, os equipamentos passaram a 

ser de alta precisão e complexidade, além disso, o crescimento da estrutura empresarial fez 

com que o modelo americano de Preventive Maintenance (manutenção preventiva) fosse cada 

vez mais introduzido e a função de manutenção foi sendo gradativamente dividida, entre a 

operação e a área específica de manutenção. Além disso, o aumento da produção e avanço da 

tecnologia no período pós-guerra (década de 1950), fez com que o departamento de produção 

fica-se dedicado somente à produção, não restando outra alternativa ao departamento de 

manutenção, senão, se responsabilizar pelas funções de manutenção. Esta estrutura de divisão 

em dois extremos passou a perdurar por um longo período (JIPM, 1971). 

Desta forma, não é possível afirmar que o equipamento estivesse sendo utilizado de 

maneira eficiente, mas levando-se em consideração a passagem por uma era de evolução da 

alta tecnologia, investimentos em equipamentos e incremento da produção, a divisão entre 

produção e manutenção era um aspecto inevitável. Porém à medida que o crescimento 

começou a cair, por volta da década de 1970, começaram as exigências por redução de custos 

e competitividade nas empresas, para isso, um dos pontos decisivos foi à busca do limite de 

utilização dos equipamentos já existentes. Por essa razão, a manutenção autônoma, que tem 

como núcleo a atividade de prevenção da deterioração, tem incrementado a sua necessidade 

como função básica da atividade de manutenção. 

 

2.1.4.1 A operação e a manutenção 

A idéia de que a operação e a manutenção devem trabalhar unidas é fundamental para 

que haja produção. Por outro lado, é comum encontrar nas empresas a mentalidade de que a 

produção deve 'fabricar' e a manutenção 'consertar', esse conceito errado ainda perdura em 

diversas empresas. A área de operação também deve ficar com a responsabilidade de uma 

parte das funções de manutenção, que é a prevenção da deterioração, os operadores devem 
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limpar e inspecionar as máquinas, fazer a lubrificação e receber capacitação para efetuar 

pequenos reparos, com isso o departamento de manutenção vai desenvolver a real capacidade 

da manutenção especializada de sua responsabilidade, com foco na prevenção e melhorias nos 

equipamentos. 

Para que o operador obtenha o domínio do equipamento, o pilar de manutenção 

autônoma busca mudar o conceito de 'eu fabrico, você conserta' para 'do meu equipamento 

cuido eu'. Para viabilizar este lema o operador deve possuir além da capacidade de fabricar 

produtos, as seguintes capacidades para realizar a manutenção dos equipamentos: 

• Capacidade para descobrir anormalidades: possuir a visão acurada para distinguir 

anormalidades, não apenas detectando depois que elas ocorrem, mas também 

prevendo possíveis problemas, como por exemplo, observando trincas nas peças, 

temperatura de trabalho alterada, oxidação, etc. 

• Capacidade de tratamento e recuperação: conseguir executar com rapidez, as medidas 

corretas em relação às anormalidades, ou seja, restaurar o equipamento a condição 

original.  

• Capacidade para estabelecer condições: saber definir quantitativamente os critérios de 

julgamento de uma situação normal ou anormal. Não se deve ficar na dependência 

de intuições e experiências individuais para descobrir as anormalidades, pois 

poderão surgir diferenças individuais e mudanças de acordo com condições físicas 

do momento, podendo ocasionar demora na descoberta e no tratamento das 

anormalidades. Para prevenir este tipo de situação é necessário definir os critérios 

quantitativos de julgamento para saber se o equipamento está normal ou anormal. 

• Capacidade de controle para manutenção da situação: cumprir rigorosamente as regras 

definidas. A prevenção das anormalidades é que vai permitir a utilização segura do 

equipamento, para isso, é necessário cumprir efetivamente as regras de operação 

definidas para o equipamento, como por exemplo, regras de limpeza e lubrificação. 

Além disso, quando as regras não podem ser cumpridas, deve-se examinar as razões 

pelas quais elas não são respeitadas, revisando-se os métodos de trabalho e 

promovendo melhorias no equipamento de forma a facilitar o cumprimento das 

regras. 

O operador com verdadeiro domínio do equipamento possui essas quatro etapas bem 

desenvolvidas, porém é impossível capacitá-lo de uma só vez nas quatro capacidades, por isso 

o Pilar de manutenção autônoma dividiu o desenvolvimento das capacidades em sete passos 
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ou etapas, apresentadas a seguir. 

2.1.4.2 Manutenção Autônoma em 7 etapas 

Para o JIPM (1995), o método de execução das etapas é rigoroso, somente após atingir 

um nível mínimo de 85% da implementação de uma etapa, pode-se passar para a etapa 

seguinte, o percentual do nível de implementação exigido para mudança de etapa pode variar 

de acordo com a empresa. As sete etapas ou passos da Manutenção Autônoma são:  

Passo 1 – Limpeza com Caráter de Inspeção 

Os problemas causados ao equipamento pela falta de limpeza são inúmeros, como 

exemplo temos os seguintes casos: 

• A infiltração de materiais estranhos nas partes móveis da máquina, pode ocasionar 

desgaste excessivo das peças e sistemas de pressão (pneumáticos e hidráulicos), 

entupimentos, vazamentos, falhas na operação e quebras.  

• A sujeira nas máquinas também provoca a fabricação de produtos defeituosos, 

pequenas paradas nas máquinas com a intervenção do operador para limpeza e 

ajuste e muitas vezes a operação em vazio, ou seja, o equipamento está ligado mas 

não produz pela falta de algum insumo devido à falha na máquina, como por 

exemplo em sensores de leitura ótica. 

Quando o equipamento está sujo, a inspeção e o conserto tornam-se difíceis, 

dificultando principalmente a detecção de falhas ínfimas como folgas, deformações e 

vazamentos. Além disso, quando o equipamento está sujo ocorre um efeito psicológico de não 

se sentir vontade de realizar a inspeção e conserto, tendo que gastar muito tempo e com risco 

de infiltração de materiais estranhos no momento da desmontagem e montagem, ocasionando 

novamente falhas no equipamento.    

De acordo com a JIPM (1995) fazer uma limpeza não significa apenas cuidar da 

aparência da máquina, o significado da limpeza com caráter de inspeção é que o operador 

tenha contato com todas as partes da máquina (internas e externas) e com a utilização das 5 

sentidos humanos (visão, audição, olfato, tato e paladar) ele consiga detectar as falhas ínfimas 

do equipamento, como por exemplo, vibração, ruído, temperatura acima do normal, excesso 

de lubrificação, folga e rachaduras. Dessa forma, através da limpeza o operador pode atuar 

nessas falhas, prevenindo a ocorrência de longas quebras e perda de produção por 

indisponibilidade da máquina. A utilização de controles visuais é uma prática muito utilizada 

e difundida na metodologia de TPM, por isso as falhas ínfimas detectadas devem ser 
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identificadas com etiquetas, que podem ser da cor azul ou vermelha. A etiqueta azul significa 

que a falha ínfima ou anomalia detectada pode ser resolvida pelo operador e a etiqueta 

vermelha significa que a falha ínfima ou anomalia dever ser resolvida pelo time de 

manutenção, essa distinção é feita pelos operadores de máquina, quando eles não possuem 

conhecimento para atuar eles utilizam a etiqueta vermelha. Na Figura 2.1 pode ser observada 

a ilustração das etiquetas utilizadas, sendo a vermelha à esquerda e à azul à direita: 

Figura 2.1 - Etiquetas utilizadas para identificação das anomalias 
Fonte: TPM Unilever – Fábrica Suape 

 
Ao cuidar do equipamento, realizando a limpeza com caráter de inspeção e atuando na 

resolução das etiquetas azuis, o operador eleva seu sentimento de respeito e cuidado, tomando 

para si a propriedade da máquina e não permitindo que as anomalias voltem a surgir.   

Além da utilização das etiquetas de identificação das anomalias, seguindo a 

metodologia de TPM da JIPM (1971), os operadores são treinados em uma nova ferramenta 

de comunicação e transmissão de conhecimentos chamada Lição Ponto a Ponto (LPP). As 

LPPs são utilizadas pelos operadores para registrar e transmitir conhecimentos entre os 

membros do time, existe três tipos de LPP:  

• Conhecimento Básico: para comunicar ações rotineiras e procedimentos básicos de 

operação da área. 

• Melhoria: para comunicar as melhorias realizadas nos processos e equipamentos, 

demonstrando o procedimento antigo e a nova forma de trabalho. 

• Problema: para comunicar eventuais problemas que estejam acontecendo na área e 

como conviver com o problema de forma a minimizar os riscos de perdas. 
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         A LPP deve abordar apenas um ponto, de forma a tornar o aprendizado simples, rápido e 

confiável, o emissor da LPP transmite o conhecimento e o funcionário que recebe a 

informação registra o recebimento da informação assinando no corpo do formulário da LPP. 

Para evitar a transmissão de conhecimentos inadequados, que não estejam de acordo com as 

regras da empresa entre os times de trabalho, as LPPs devem ser assinadas pelo coordenador 

da área antes da replicação do emissor para os demais funcionários. Na Figura 2.2 a seguir 

pode ser observado o modelo de uma LPP utilizada na Fabrica Suape da Unilever: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 – Modelo do formulário de LPP 
Fonte: TPM Unilever – Fábrica Suape 

 

De acordo com a metodologia de TPM (JIPM, 1971) outra ferramenta que deve ser 

implementada no Passo 1 do Pilar de Manutenção Autônoma é o Quadro de Atividades, o 
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quadro da área deve demonstrar o andamento de forma bastante visual, das atividades 

rotineiras e de TPM na área, um típico Quadro de Atividades deve mencionar os seguintes 

itens: 

• Roseta: com indicação dos 7 Passos do Pilar de Manutenção Autônoma, indicando a 

data inicial e final de cada passo e em qual passo a área se encontra. 

• Organograma da área: para deixar claras a hierarquia e as áreas e pessoas envolvidas 

com as atividades de rotina e TPM. 

• Organização da área: indicando a disposição das máquinas e equipamentos nas áreas. 

• Diretrizes básicas: deve ser preparada pelos funcionários da área e demonstrar de 

maneira qualitativa os objetivos que eles pretendem alcançar com a implementação 

do TPM. 

• Indicadores e metas de desempenho: podem ser medidos mensalmente ou diariamente 

pelos funcionários da área, apresentados em forma de gráficos padronizados, dessa 

forma os funcionários se apropriam dos resultados e buscar ações de melhoria para 

resolução dos problemas. 

• Lições Ponto a Ponto (LPPs): arquivo das lições replicadas entre os funcionários, 

formulários em branco e em replicação. 

• Etiquetas azuis e vermelhas: etiquetas em branco, resolvidas e pendentes de resolução, 

estratificadas por equipamento ou divisão da área. 

• Minutas de reunião e plano de ação: as reuniões semanais realizadas pela área devem 

ter uma minuta formal e gerar um plano de ação com prazo e responsável para cada 

ação. 

• Matriz de Habilidades: indica os treinamentos que devem ser realizados pelos 

funcionários da área em cada passo do Pilar de Manutenção Autônoma e como está 

a situação de cada funcionário em relação ao treinamento, realizado ou não. 

Todos os funcionários da área devem conhecer e entender as informações do Quadro de 

Atividades da sua área, não apenas para saber onde atuar buscando melhorias, mas também 

para apresentá-lo aos visitantes e em reuniões com a liderança da área e da empresa. Deve ser 

colocado em um local onde os funcionários da área se reúnam, utilizando-o com freqüência 

nas reuniões.  

As reuniões semanais de manutenção autônoma devem ser implementadas com o início 

das atividades do Passo 1, as reuniões devem ser semanais com duração média de uma hora 

em dia e horário definido pela área de forma a garantir a participação total dos funcionários. A 
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minuta deve indicar os temas que serão discutidos e o tempo disponível para cada tema, deve 

ser seguida rigorosamente pelos participantes. A minuta deve cobrir alguns pontos, por 

exemplo, a discussão do plano de ação gerado na reunião anterior, andamento da resolução de 

etiquetas azuis e vermelhas, replicação de LPP, indicadores de desempenho da área e abertura 

para temas diversos, sugeridos pelos funcionários da área. 

É necessário realizar reuniões ativas com a participação de todos os funcionários da área 

e time de apoio, como por exemplo, da manutenção e o líder da área. As sugestões de 

melhoria devem surgir através da discussão entre os membros do grupo. Os resultados da 

reunião devem ser expostos no Quadro de Atividades da área e divulgado através de LPP para 

as partes interessadas, de forma que as pessoas tomem conhecimento das ações geradas, prazo 

e responsável.  

Passo 2: Medidas contra Fontes de Sujeira e Locais de Difícil Acesso 

O trabalho realizado no Passo 1 de limpeza com caráter de inspeção, desperta nos 

operadores o sentimento de não querer mais sujar o equipamento, ao mesmo tempo em que 

eleva a vontade da operação de realizar melhorias nos equipamentos. Essas melhorias devem 

ter o seguinte foco: 

• Eliminar pontos que geram sujeira nas máquinas e fazem com que o operador tenha 

que limpar seguidas vezes o mesmo local. 

• Facilitar o acesso dos operadores aos pontos de difícil acesso para limpeza, 

inspeção, lubrificação e atividades de rotina na máquina. 

• Reduzir ao mínimo a área atingida pela sujeira. 

• Criar mecanismos que tornem a limpeza de pontos críticos da máquina cada vez 

mais rápido e eliminar as quebras da máquina ocasionadas por sujeira.   

O passo 2 tem por objetivo utilizar da melhor forma possível à vontade da operação de 

realizar melhorias no equipamento e criar efeitos de melhorias substanciais, ao mesmo tempo 

em que aumenta a autoconfiança da operação através da satisfação proporcionada pela 

realização das melhorias. Ao deixar o equipamento limpo através da limpeza inicial, começa-

se a perceber visualmente de que forma a origem da sujeira e dos materiais estranhos influem 

no equipamento e na qualidade do produto, por isso torna-se imprescindível realizar 

melhorias nos pontos de origem da sujeira. 

Os locais de difícil acesso referem-se principalmente aos locais em que se gasta muito 

tempo para limpeza, inspeção, lubrificação e atividades de rotina nos equipamentos. Se a 

origem da limpeza não puder ser eliminada, passa a ser necessário a contenção da sujeira, ou 



Capítulo 2                                                                                                   Revisão Bibliográfica 

25 
 

mesmo a substituição da matéria prima por outra que gere menos resíduo, além disso, buscar 

um procedimento de limpeza mais rápido.     

Para todos os pontos do equipamento em que os operadores identificarem as 

oportunidades de melhoria, devem ser abertas etiquetas vermelhas ou azuis, de acordo com o 

responsável pela execução. Assim deve-se organizar os pontos problemáticos, os locais, 

objetivos de cada etiqueta, possíveis soluções e custos. Neste momento é necessária uma 

análise crítica para definir a melhor solução utilizando o critério de custo x benefício, o 

suporte técnico do time de manutenção é fundamental para ajudar a operação na análise e 

decisão. Após a eliminação das fontes de sujeira e locais de difícil acesso para limpeza, 

inspeção, lubrificação e atividades de rotina nos equipamentos a área está pronta para seguir 

ao Passo 3. 

Nos pontos que não tenha sido possível eliminar as fontes e os locais, devem ter sido 

criados mecanismos para conter a sujeira, facilitar a limpeza, substituição de materiais e até 

mesmo novas ferramentas de limpeza criadas pela operação. 

Passo 3: Elaboração dos padrões provisórios de limpeza, inspeção e lubrificação.  

De acordo com o JIPM (1971), o significado original de manutenção do equipamento 

consiste em manter o perfil ideal do equipamento, entende-se como perfil ideal, manter o 

equipamento em boas condições de funcionamento, limpo, lubrificado, operando de acordo 

com seu principio de funcionamento e especificações técnicas adequadas de pressão, 

temperatura e eletricidade. Sendo que a função principal da manutenção autônoma é executar 

as condições básicas, ou seja, as três atividades que previnem a deterioração: limpeza, 

lubrificação e reaperto. 

Com base na experiência adquirida através das atividades dos passos 1 e 2, este terceiro 

passo de elaboração dos padrões provisórios de limpeza, inspeção e lubrificação, tem por 

objetivo deixar claro o perfil ideal dos equipamentos em relação às condições básicas. 

Também faz parte do objetivo a definição das normas de comportamento pelos próprios 

operadores, a fim de garantir o cumprimento das normas e manutenção do perfil ideal do 

equipamento. Para garantir o cumprimento das normas e manter as condições básicas dos 

equipamentos é necessário estar atento aos seguintes pontos: 

• Deixar claro os itens que devem ser cumpridos e a metodologia. 

• As normas devem ser elaboradas pelos operadores que vão cumpri-las, com suporte 

técnico da manutenção. A operação deve entender as razões da necessidade de 

cumprimento de cada item das normas. 
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• Treinar os operadores para que eles tenham condições de elaborar e cumprir as 

normas. 

• Organizar o ambiente e garantir o tempo necessário para que os operadores possam 

cumprir as normas.  

Ao negligenciar os pontos citados acima o cumprimento do terceiro passo será 

comprometida, aumentando ainda mais o prazo de implementação, tendo em vista que a área 

não deverá ser aprovada no diagnóstico de mudança de passo, citado anteriormente.  

Conforme citamos anteriormente as normas deve ser elaboradas pelas pessoas que irão 

cumpri-las, os operadores devem se reunir para discussão e elaboração de cada item das 

normas. As normas devem citar os seguintes pontos: 

•  Informações básicas; nome da área, equipamento, nº. de controle, data de elaboração, 

assinatura dos operadores e coordenador ou gerente da área. 

•  Indicação do tipo de norma; limpeza, inspeção ou lubrificação. 

•  Desenho do equipamento; para facilitar a identificação dos pontos.  

•  Indicar os pontos que devem ser verificados, as normas que devem ser cumpridas, o 

método que deve ser utilizado, a periodicidade da atividade, o tempo necessário para 

cumprir a norma e nome do operador responsável. As normas devem ser divididas 

por equipamento e resumidas em uma folha, sendo fixadas no próprio equipamento 

ou em local próximo, de forma a facilitar a consulta no caso de dúvidas.  

Na Figura 2.3 seguir, pode ser observado o modelo do formulário de uma norma de 

limpeza:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 – Norma Provisória de Limpeza 
Fonte: TPM Unilever – Fábrica Suape 

NORMA PROVISÓRIA DE LIMPEZA

LINHA : DATA DA PREPARAÇÃO : Coordenador : Preparado por :

EQUIPAMENTO : DATA DA ÚLTIMA REVISÃO :

Nº DA REVISÃO :

FOTOGRAFIA DO EQUIPAMENTO

PERÍODO

ITEM DESCRIÇÃO MÉTODO FERRAMENTA ATUAL TURNO DIA SEM. QUINZ. MÊS RESPONSÁVEL

1

2

3

4

5

TEMPO DE 
LUBRIFICAÇÃO

TIPO DE 
LUBRIFICANTE

APÓS 
MELHORIA / 

DATA

Fábrica Suape
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De acordo com a metodologia do JIPM (1971) as inspeções de qualidade e segurança 

devem ser controladas por meio de outro tipo de manual de normas e formulário de 

verificação a ser definido pela empresa. O cumprimento das normas de limpeza, inspeção e 

lubrificação pela operação e aprovação da área no diagnóstico de passo garantem a passagem 

para o quarto passo. 

Passo 4 – Inspeção Geral 

Este passo consiste na revisão dos padrões provisórios de limpeza, inspeção e 

lubrificação através da capacitação da operação nos módulos de treinamentos que são 

definidos de acordo com o histórico de quebras dos equipamentos. Também devem ser 

desenvolvidos controles visuais para facilitar a identificação de anomalias e sistemas que 

facilitem as inspeções da manutenção autônoma no equipamento. O passo 4 deve seguir uma 

seqüência de atividades, conforme listado abaixo: 

1.  Revisar o histórico de quebras dos equipamentos por sistemas, como exemplo podem 

ser citados os seguintes tipos de sistema: pneumáticos, fixação, vedação, 

instrumentação, elétricos, acionamento, lubrificação e de transmissão e sensores. 

2.  Baseado no histórico dos equipamentos o time deve priorizar os cinco sistemas que 

ocasionaram as maiores perdas por quebra nos equipamentos. 

3.  Construção dos pacotes de treinamento dos sistemas escolhidos. Os pacotes devem 

ser montados pelo time de manutenção técnica da empresa, esta atividade é 

fundamental para transmissão de conhecimentos e capacitação técnica da operação. 

Por isso o treinamento deve ser bem confeccionado e se possível com a utilização de 

laboratórios com máquinas, peças e maquetes similares ao real para facilitar o 

aprendizado. 

4.  Execução do treinamento teórico e prático, um sistema de cada vez, respeitando o 

intervalo médio de um mês entre cada um, para garantir que a operação possa 

assimilar e praticar os novos conhecimentos. 

5.  Após cada treinamento teórico os operadores devem aplicar os novos conhecimentos 

na sua área de produção, com uma visão cada vez mais crítica serão abertas 

etiquetas para identificar anomalias e novas sugestões de melhoria podem ser 

implementadas. 

6.  Implementar novos controles visuais para facilitar as atividades de limpeza, inspeção 

e lubrificação. 

7.  Revisão dos padrões construídos no passo três, dessa vez com um conhecimento mais 
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técnico e profundo sobre o equipamento. 

8.  Análise dos resultados, ao final deste passo as perdas de produção em virtude das 

quebras dos equipamentos deve ter uma redução drástica, em virtude da aplicação 

do conhecimento adquirido pela operação nos equipamentos. 

O passo 4 inicia de forma sistemática a transmissão de conhecimentos da área de 

manutenção para área de operação, sendo fundamental para transferência de atividades que 

será realizada no passo 5, de forma gradativa os operadores vão se tornando autônomos. 

Passo 5 – Inspeção Autônoma 

O passo 5 consiste em revisar e melhorar os padrões de limpeza, inspeção e 

lubrificação, fortalecer o sistema de manutenção autônoma, elevar o nível de inspeção e 

habilidade de restauração dos operadores, desenvolverem controles visuais visando reduzir o 

tempo de inspeção e por fim, definir a divisão de tarefas entre os pilares de manutenção 

autônoma (operadores) e o pilar de manutenção planejada (técnicos de manutenção). 

A revisão dos padrões deve ser feita comparando os padrões preparados pela operação 

desde o passo 3 com os padrões de manutenção utilizados pelo time técnico de manutenção, 

com isso os padrões provisórios criados pela operação tornam-se mais técnicos e conseguem 

garantir a manutenção do perfil ideal dos equipamentos. Essa atividade executada em grupo 

contribui na transmissão de conhecimento do time de manutenção para operação, elevando o 

nível de inspeção e habilidade de restauração dos operadores.    

Quanto mais rápido o operador conseguir inspecionar seu equipamento, maior será a 

disponibilidade da máquina para produção, por isso os operadores devem criar controles 

visuais para fazer a inspeção de maneira confiável no menor tempo possível. 

A divisão das tarefas entre o time de manutenção e operação é um momento crucial na 

caminho da autonomia pela operação, neste momento, os dois times devem fazer reuniões de 

forma a definir os critérios para divisão das tarefas, ou seja, quais as atividades relacionadas 

ao equipamento serão executadas pelos operadores e quais serão executadas pelos técnicos de 

manutenção. Os critérios para divisão devem ser definidos em conjunto, como por exemplo: 

• Altura de realização das atividades: acima de 2 metros - manutenção  

                                                                abaixo de 2 metros - operação. 

• Desmontagem de peças: necessita desmontagem - manutenção 

                                                    não necessita desmontagem - operação 

• Ferramentas especiais: necessita de ferramentas especiais - manutenção 

                                           não necessita de ferramentas especiais - operação 
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Como exemplos de ferramentas especiais podem ser citados: solda e torno mecânico, 

para usinagem de peças, e atividades envolvendo ferramentas em contato com energia 

elétrica. 

A atribuição das atividades de manutenção também deve ser dividida, como por 

exemplo, utilizando o critério de freqüência, as manutenções diárias e semanais devem ser 

executadas apenas pelo time operação, as manutenções mensais devem ser executadas em 

conjunto pelos dois times, as manutenções semestrais e anuais devem ser executadas apenas 

pelo time técnico de manutenção. Os critérios citados podem variar de acordo com a empresa, 

porém é fundamental que eles sejam discutidos em conjunto pela operação e manutenção, 

com foco em atender as necessidades do negócio. 

Passo 6 – Padronização 

O principal objetivo do passo 6 é a preservação da gestão das atividades desenvolvidas 

até o Passo 5 e a padronização definitiva das principais tarefas executadas pela operação nos 

postos de trabalho. Para isso, será necessária a avaliação do grau de execução das tarefas de 

rotina pela operação, a fim de aperfeiçoar o seu cumprimento. O estudo deve ser iniciado com 

o levantamento dos itens (normas e padrões) que devem ser gerenciados pelos operadores na 

sua rotina, este levantamento deve ser realizado através de reuniões com a participação da 

equipe de TPM da empresa, operadores e superiores hierárquicos da área. Geralmente os 

seguintes itens são exigidos no gerenciamento da rotina: 

1.  Controle dos equipamentos 

2.  Gestão dos operadores 

3.  Controle de peças sobressalentes 

4.  Controle de processo 

5.  Controle de resultados 

6.  Controle do 5S 

7.  Controle das condições 

8.  Controle operacional 

O aspecto ideal de cada item deve ser estudado e através da comparação da situação 

ideal com a realidade, atuar nas inconveniências e revisar os padrões. O não cumprimento das 

normas pode ser ocasionado pela falta de conhecimento ou pela dificuldade de cumprimento, 

por isso deve ser realizado treinamento para os operadores e melhoria nas atividades, para 

facilitar o cumprimento. Pode ser necessário a elaboração ou revisão das normas para cada 

item desenvolvido, conforme visto no passo 3. Esta atividade deve ser executada pelos 
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próprios operadores que vão cumpri-las com a aprovação do superior hierárquico. Para 

finalizar a aplicação deste passo é necessário estabelecer a checagem periódica do 

cumprimento das atividades em busca da melhoria contínua. 

Passo 7 – Gestão Autônoma 

O foco deste passo é conseguir manter o equipamento nas condições ideais, mantendo 

aplicação da sistemática de maneira sólida e em longo prazo. A atitude pró-ativa dos 

operadores é fundamental, na manutenção do equipamento e o esforço contínuo para atingir 

as metas de zero quebra e zero defeito. A autogestão no Passo 7 consiste em fixar as 

atividades desenvolvidas até o passo 6, cada operador deve conhecer e executar suas 

atividades por conta própria, sem necessidade de intervenção do superior hierárquico. A 

realização de diagnósticos periódicos visa garantir a manutenção de todo trabalho realizado e 

revisão do sistema com melhorias, quando necessário. 

 

2.2 SHE Framework Standards 

Existem atualmente na Unilever, três séries de SHE Framework Standards Unilever: 

Saúde Ocupacional & Segurança (SO&S), Proteção Ambiental e Segurança do Consumidor, 

porém este trabalho será focado apenas na série relacionada à Saúde Ocupacional e 

Segurança. 

De acordo com o manual de aplicação do SHE FWS da Unilever (2000), um sistema de 

gerenciamento de Saúde Ocupacional e Segurança (SO&S) é um sistema de organização que 

deve ser planejado de acordo com uma política estabelecida, implementada, continuamente 

monitorada e periodicamente revisada. Deve fornecer direção efetiva para as atividades de 

saúde ocupacional e de segurança da organização em resposta a fatores internos e externos de 

mudança. Deve ser estruturado de acordo com o ciclo de Deming (Deming, 1990): Política, 

planejar, fazer, checar e revisar (agir), sempre mantendo esta ordem de execução. Cada ponto 

acima citado como parte do ciclo de Deming são elementos chaves: 

1 Política: a organização necessita definir sua política de saúde ocupacional e de 

segurança assegurando comprometimento com o seu sistema de gerenciamento de 

SO&S. 

2 Planejamento (PLANEJAR): a organização necessita formular um plano, incluindo 

objetivos e metas, para satisfazer sua política de SO&S. Uma parte fundamental de 

planejamento é a avaliação de risco e a identificação de riscos significantes de 
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SO&S da organização. 

3 Implementação e Operação (FAZER): para implementação efetiva, a organização 

necessita desenvolver as capacidades e mecanismos de suporte necessários para 

atender sua política de SO&S, objetivos e metas. Implementação inclui implantar 

sistemas de controle operacional de riscos significantes identificados no estágio de 

planejamento. 

4 Checagem e Ação Corretiva (CHECAR): a organização necessita ainda medir, 

monitorar e avaliar seu desempenho e seus sistemas de SO&S. Sempre que 

necessário deve tomar medidas para corrigir desvio dos procedimentos e targets.     

5 Revisão de Gerenciamento (REVISAR): a organização necessita rever e 

continuamente melhorar seu sistema de gerenciamento de SO&S, com o objetivo de 

melhorar seu desempenho geral de SO&S. 

A ilustração da Figura 2.4 busca demonstrar os elementos chaves de acordo com o Ciclo 

de Deming:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.4 – Ciclo de Deming aplicado ao SHE FWS. 

Fonte: Manual SHE  Framework Standards Unilever Versão I (2000) 

2.2.1 Aplicação 

A organização da Unilever necessita decidir a extensão do sistema de gerenciamento de 

SO&S a ser implantado, em particular: 

• para satisfazer as exigências do Framework Standard de SO&S e qual prazo de 

implementação, ou 
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• além disso, para preencher as exigências legais para certificação OHSAS 18001:1999.  

Sendo mais abrangente o SHE Framework Standard também pode ser utilizado como 

um guia para buscar a certificação OHSAS 18001:1999. Essa decisão cabe a Organização 

Unilever em que o sistema está sendo implementado. A palavra “Organização” quando 

utilizada no SHE framework Standards significa todos os escritórios centrais, centros 

corporativos de marketing e vendas, centros de pesquisa, unidades de manufatura, centros de 

distribuição, etc. 

Onde necessário, qualquer diferença ou adaptação específica para aplicação do 

Framework Standards de SO&S em diferentes tipos de “organização” são indicadas no guia 

de implementação. 

O SHE framework Standards possui 17 elementos que serão brevemente descritos no 

tópico a seguir, a disposição destes 17 elementos segue o Ciclo de Deming conforme pode ser 

observado na Figura 2.5 a seguir.  

 

Figura 2.5 – Disposição dos elementos do SHE FWS de acordo com o Ciclo de Deming 
Fonte: Manual SHE  Framework Standards Unilever Versão I (2000) 

 

2.2.2 Elementos do SHE Framework Standards  

A seguir estão descritos os 17 elementos do SHE Framework Standards.  

• Elemento 1: Política de Saúde Ocupacional e Segurança 

De acordo com o manual de aplicação do SHE FWS da Unilever (2000), todas as 

organizações Unilever devem preparar e documentar uma política de SO&S apropriada, que 

seja consistente com a Política de SO&S da Unilever. A política deve incluir: 

• Uma declaração clara dos objetivos gerais de saúde e segurança; 
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• Comprometimento para a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais; 

• Comprometimento para melhoria contínua; 

• Comprometimento para conformidade com todas as legislações aplicáveis e 

padrões internos da Unilever. 

• Uma declaração clara dos principais riscos de SO&S da organização e o 

compromisso de focar esforços para reduzi-los ou eliminá-los. 

A política dever ser autorizada e assinada pela pessoa de maior cargo dentro da 

organização na cadeia de hierarquia. Ela deve ser comunicada através de toda a organização, 

para garantir que todas as pessoas que estejam trabalhando tenham conhecimento dos seus 

direitos individual e coletivo e de suas responsabilidades. 

A política deve ser revisada anualmente e, onde necessário, corrigida para garantir que 

ela permaneça relevante e apropriada a organização. Em anexo a este documento você pode 

encontrar uma cópia da atual Política de SO&S utilizada pela Unilever Fábrica Suape.     

 

• Elemento 2: Avaliação de risco de saúde ocupacional e segurança 

De acordo com o manual de aplicação do SHE FWS da Unilever (2000), as 

organizações devem identificar os seus riscos, que surgem de suas operações, atividades e 

serviços e determinar aqueles que possam causar impacto na saúde ocupacional e segurança. 

Risco é uma função da probabilidade de contato com um “perigo”, multiplicado pela provável 

severidade das conseqüências daquele contato ou exposição, como exemplo de perigo 

podemos citar uma superfície quente ou um fio energizado. 

A avaliação de risco de SO&S deve ser implementada, levando em consideração a 

participação de profissionais experientes na avaliação, experiência operacional prévia da 

organização nas atividades, as atividades de rotina e não-rotina de todas as pessoas que 

trabalham para a organização e as facilidades e equipamentos fornecidos pela organização. 

Cada organização deve procurar eliminar ou controlar efetivamente quaisquer risco de 

SO&S significante identificado, os níveis de significância dos riscos variam de acordo com 

cada organização, porém normalmente o risco significante se difere do risco tolerável pelo 

fato de exigir controles adicionais, como por exemplo, treinamentos específicos, 

equipamentos de proteção individual (EPI) e ferramentas especiais. Os controles indicados na 

avaliação devem ser implementados e monitorados até que o trabalho possa ser executado 

com eficiência.      

As avaliações de risco devem ser documentadas e mantidas sob revisão periódica, esta 
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revisão deve ocorrer em no máximo 2 anos ou quando mudanças significativas ocorrerem nas 

atividades, como por exemplo, implementação de novos equipamentos e atividades ou 

modificação nos processos atuais. 

 

• Elemento 3: Exigências Legais e Outras 

De acordo com o manual de aplicação do SHE FWS da Unilever (2000), a organização 

deve realizar uma revisão regular para identificar toda legislação de saúde ocupacional e de 

segurança aplicável e todos os padrões internos da Unilever. Todas as organizações devem 

operar em conformidade com a legislação aplicável, a menos que uma isenção ou período de 

isenção tenha sido previamente acordado com a autoridade responsável. Em relação aos 

padrões da Unilever aplicados, a organização deve desenvolver um plano para assegurar a 

conformidade dentro de um prazo definido com a organização matriz, como exemplo de 

padrões podemos citar os seguintes: 

• Padrão de trabalho em altura 

• Padrão de trabalho em eletricidade 

• Padrão de reporte de incidentes e acidentes 

 

A organização necessita se assegurar que está completamente ciente da legislação de 

SO&S corrente aplicável, para isso deve procurar a maneira mais adequada para ter acesso às 

informações, como por exemplo, contratar consultoria especializada ou realizar consultas aos 

órgãos governamentais. Este conhecimento deve ser periodicamente revisado e atualizado.  

Ao tomar conhecimento de novas legislações ou padrões aplicáveis, a área de gestão de 

SO&S deve comunicar as áreas impactadas e em conjunto estabelecer um plano de ação para 

cumprimento. Outro aspecto importante é a disponibilidade e acessibilidade de toda legislação 

e padrões aplicáveis para que as áreas possam consultar e com isso garantir a conformidade. 

 

• Elemento 4: Objetivos e Metas 

De acordo com o manual de aplicação do SHE FWS da Unilever (2000), a organização 

deve estabelecer, documentar e manter uma série de objetivos e metas específicos de saúde 

ocupacional e segurança, relevantes aos seus riscos significativo atuais de SO&S, avaliados 

no elemento 2, e consistente com sua Política de SO&S. 

Um objetivo de SO&S é uma meta geral, originada da Política de SO&S e que a 

organização estabeleceu a si própria para alcançar. Uma meta de SO&S é uma exigência de 
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performance quantitativa que necessita ser estabelecido e satisfeito a fim de alcançar-se o 

objetivo. A organização necessita ter objetivos e metas de SO&S que devem ser: 

• Estabelecidos e documentados 

• Mantidos, isto é, periodicamente revisados e atualizados 

• Relevantes aos riscos significativos de SO&S 

• Consistente com a Política de SO&S da organização, isto é, devem ser 

construídos para permitir que a Política seja obtida.   

 

Os objetivos e metas devem ser proporcionais à complexidade, riscos e desempenho em 

SO&S da organização. Exemplos de tipos de objetivos de SO&S incluem: 

• Implementação de medidas de controle de riscos significativos. 

• Implementação de um programa de treinamento definido. 

• Eliminação ou redução de eventos indesejáveis, como por exemplo, 

acidentes. 

• Melhorias em partes existentes do sistema de gerenciamento de SO&S. 

 
Uma vez definidos os objetivos de SO&S, as metas devem ser estabelecidas para dar 

suporte ao objetivo e devem seguir o princípio SMART: 

Significante – as metas devem ser relacionadas a um ou mais riscos significantes 

Mensurável – as metas devem ser mensuráveis e quantificáveis. 

Alcançável – a organização deve ter recursos e condições para alcançar a meta. 

Responsabilidade – uma pessoa deve ser nomeada responsável em alcançar a meta. 

Tempo – um prazo deve ser definido para alcançar a meta.  

 
A organização deve estabelecer um sistema de revisão e atualização periódico formal 

para os objetivos e metas de SO&S, por exemplo, anualmente, comparando com os resultados 

alcançados e necessidades do negócio. Os objetivos e targets de SO&S devem ser 

desdobrados para todas as funções da organização, de forma a garantir o comprometimento de 

todos. 

 
• Elemento 5: Programa de Gerenciamento de SO&S 

De acordo com o manual de aplicação do SHE FWS da Unilever (2000), cada 

organização deve estabelecer e manter um programa de gerenciamento por escrito, com sua 

estratégia para alcançar os objetivos e metas de SO&S. Os meios, responsabilidades e prazos 
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para alcançá-los devem estar claramente definidos e recursos adequados providenciados. O 

programa de gerenciamento deve ser revisado em intervalos regulares e planejados e 

modificado quando necessário, para refletir as mudanças de circunstâncias. Ao estabelecer 

este programa devem ser levados em consideração os seguintes aspectos: 

• O programa deve ser formal, ou seja, escrito e acordado com a gerência da 

unidade. 

• Definir os meios pelos quais os objetivos e metas serão alcançados. 

• O prazo para alcançar os objetivos e metas. 

• Deve haver um processo de revisão que inclua considerações de mudança 

na legislação, padrões, processos, tecnologia, procedimentos e na natureza 

dos perigos e riscos da organização. 

Alguns aspectos devem ser considerados ao preparar o plano de gerenciamento, entre 

eles podemos citar os seguintes: 

• Revisão de exigências legais e padrões da Unilever. 

• Resultados da identificação, avaliação e controle de riscos de SO&S. 

• Oportunidades disponíveis de novas tecnologias. 

• Atividades de melhoria contínua. 

• Disponibilidade de recursos para melhorar o desempenho de SO&S. 

 

• Elemento 6: Estrutura e Responsabilidade 

De acordo com o manual de aplicação do SHE FWS da Unilever (2000), a 

responsabilidade final pelo sistema de gerenciamento de saúde ocupacional e de segurança 

pertence à gerência superior da organização. A pessoa mais sênior tem responsabilidade geral 

para a implementação e pelo desempenho do sistema de gerenciamento de SO&S, além de 

definir a Política de SO&S. 

As funções, responsabilidades e autoridades de pessoas para a implementação, controle 

e melhoria do sistema de gerenciamento de SO&S devem ser definidas, documentadas e 

comunicadas a todas as pessoas da organização, informando suas responsabilidades e poderes 

para a implementação, controle e melhoria do sistema, bem como providenciar recursos. Em 

particular, uma pessoa competente necessita ser nomeada para coordenar a implementação do 

sistema de gerenciamento de SO&S, como Coordenador Geral do Sistema de Gerenciamento 

de SO&S, e deve ter acesso direto a pessoa mais sênior da organização. As responsabilidades 

também devem ser claramente definidas em interfaces entre diferentes funções, a organização 
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também deve deixar claro que SO&S é responsabilidade de todos, através dos treinamentos, 

campanhas e diálogos da liderança com seu time. A responsabilidade para solucionar 

qualquer conflito entre questões de SO&S e outras atividades organizacionais também devem 

ser definidas. Os funcionários devem ser capazes de entender facilmente o escopo de suas 

responsabilidades e poderes e o canal a ser usado para iniciar ações.  

A providência de recursos necessários é essencial para o sucesso do programa de SO&S 

e estes recursos podem estar dentro ou fora da organização. A gerência deve assegurar que os 

recursos adequados estejam disponíveis para a manutenção segura do local de trabalho e 

implementação, controle e melhoria do sistema de gerenciamento de SO&S. Podem ser 

citados os seguintes exemplos de recursos: 

• Pessoas 

• Técnicos especializados (especialistas em assuntos de SO&S) 

• Treinamentos (conscientização da força de trabalho) 

• Tecnologia (máquinas e equipamentos para minimizar riscos de SO&S) 

• Financeiro (viabilizar investimentos em SO&S) 

 

O fornecimento de recursos deve ser proporcional aos riscos de SO&S da organização, 

a adequação dos recursos pode ser observada no desempenho da organização em relação as 

suas metas e objetivos de SO&S, o bom desempenho demonstra que os recursos estão sendo 

utilizados de maneira correta. 

Todas as pessoas com responsabilidade de gerenciamento devem demonstrar seu 

comprometimento com a melhoria contínua do desempenho de SO&S. Exemplos visíveis de 

demonstração de comprometimento ativo no programa de SO&S incluem as seguintes 

atividades: 

• Fazer inspeções específicas e visitas de segurança ao local de trabalho. 

• Participar em investigações de acidente e incidentes. 

• Fornecer recursos para SO&S. 

• Priorizar SO&S nas decisões diárias. 

• Participar de reuniões de revisão de SO&S. 

• Liderar pelo exemplo, através de sua conduta em SO&S. 

 

• Elemento 7: Treinamento, Conscientização e Competência 

De acordo com o manual de aplicação do SHE FWS da Unilever (2000), dentro de cada 
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organização, deve ser dados treinamento e informações relevantes de saúde ocupacional e de 

segurança adequados para todas as pessoas que estejam trabalhando para a organização. Este 

treinamento ou informação deve ser proporcional às responsabilidades de saúde ocupacional e 

de segurança, habilidades, capacidade e riscos de saúde ocupacional e de segurança 

associados ao seu trabalho, incluindo preparação para emergências. A necessidade de 

treinamento específico, individual ou em grupo deve ser periodicamente avaliada para 

assegurar que cada indivíduo ou grupo, seja competente para desempenhar sua função dentro 

do sistema de gerenciamento de saúde ocupacional e segurança da organização. 

Os programas de treinamento devem esclarecer a importância do gerenciamento de 

saúde ocupacional e segurança para a organização. Para assegurar que os funcionários, em 

todas as funções e em todos os níveis, estejam inteiramente cientes da importância do 

programa de SO&S dentro da organização, um programa de treinamento deve ser 

implementado considerando pelo menos os seguintes itens: 

• Proporcione integração de SO&S para todos os empregados antes de 

iniciar a trabalhar para a organização, destacando os riscos críticos de 

SO&S na organização. Para atividades específicas, como solda e trabalhos 

em altura acima de 2m, deve ser dada uma integração mais específica.  

• Identifique o tipo apropriado e detalhe o treinamento de conscientização 

de SO&S para cada atividade, com base na função e potencial de 

exposição a risco. 

• Forneça o treinamento de conscientização de SO&S identificado. 

• Registre que treinamento cada funcionário fez.   

 

Os funcionários que não sejam da organização e prestam serviços, ou seja, terceirizados, 

necessitam receber informações de SO&S que sejam apropriadas para suas funções e 

proporcionais à natureza e escala dos riscos de SO&S associados.  

Com o objetivo de assegurar que todos os empregados estejam aptos para executar seu 

trabalho de maneira competente e com a devida consideração para as implicações de SO&S, 

deve ser implementado um sistema para identificar as habilidades e competências particulares 

que cada empregado necessita, quais empregados necessitam treinamento e que treinamento é 

exigido. O sistema precisa incluir os seguintes aspectos: 

• Identificação do treinamento solicitado pelos gerentes e outras funções, 

para assegurar que cada empregado tenha conhecimento apropriado do 
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sistema de gerenciamento de SO&S implantado na organização. 

• Identificação das atividades e tarefas executadas na organização, as quais 

podem ter ou têm impacto em SO&S. 

• Definição de habilidades exigidas e identificação de qualquer deficiência 

entre o nível existente e o nível ideal. 

• Identificação da necessidade de treinamento de cada empregado, incluindo 

treinamento especializado para tarefas e atividades específicas, como por 

exemplo, motoristas e participantes da Brigada de Emergência. 

• Fornecimento do treinamento apropriado por instrutores competentes. 

• Teste e certificação de habilidades devem ser aplicados quando 

apropriado, como por exemplo, para mecânicos e eletricistas. Além de 

avaliar a eficiência do treinamento.         

• Treinamentos exigidos pela Legislação devem ser completados dentro de 

um prazo prescrito. 

• Assegurar que todo treinamento realizado seja registrado de maneira 

adequada. 

• O sistema de treinamento deve ser revisado numa base, pelo menos 

anualmente, para assegurar que o programa está progredindo como 

planejado, está atualizado e leva em consideração qualquer mudança na 

equipe ou nas atividades. 

 

A reciclagem dos treinamentos deve ser feita periodicamente com todos os empregados, 

porém deve ser focada naqueles que trabalham em tarefas críticas ou em atividades de alto 

risco. As lições aprendidas em relatórios de investigações de acidentes e incidentes devem ser 

consideradas como prioridades nas reciclagens de treinamento. 

As exigências chaves identificadas no sistema de treinamento devem ser aplicadas em 

todas as organizações, porém a natureza e extensão do treinamento exigido devem ser 

adaptadas para o tipo de organização, como por exemplo, fábricas, centros de distribuição e 

escritórios, cada um possui necessidades e riscos associados diferentes. 

• Elemento 8: Comunicação 

As informações de SO&S, como por exemplo, indicadores de desempenho de SO&S, 

devem ser fornecidos dentro da Unilever, de acordo com o manual de aplicação do SHE FWS 

(2000).  Além disso, informações de SO&S podem ser fornecidas para autoridades externas 
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quando legalmente solicitadas. Um sistema para fornecimento de informações de SO&S deve 

ser implementado e definir os seguintes itens: 

• As prováveis necessidades e solicitações de informações, internas externas 

a organização. 

• Quais informações serão comunicadas. 

• Para quais autoridades e órgãos. ( externos e internos) 

• Como as informações serão arquivadas, ou seja, quando, quem é a função 

ou responsável. 

• Como as informações serão comunicadas, ou seja, o formato do arquivo e 

a função ou responsável em fazer o envio. 

• Como as cópias das informações fornecidas vão ficar retidas dentro da 

organização. 

 

A revisão periódica deste sistema para sua adequação é considerada uma boa prática, o 

escopo do sistema deve ser proporcional à natureza das operações da organização. 

O sistema deve estar preparado para tratar as informações de partes externas 

interessadas, periodicamente a organização pode receber informações sobre assuntos de 

SO&S de partes externas, por isso o sistema deve estar estabelecido para definir o 

recebimento, arquivo, interpretação e ações quando for o caso. Os seguintes aspectos devem 

estar definidos para esta atividade: 

• Qual o tipo de informação pode ser esperado e a sua origem. 

• O mecanismo para receber a informação e reter cópias, inclusive das 

respostas. 

• Como a documentação deve ser documentada e registrada. 

• Quais as pessoas ou áreas internas devem tomar conhecimento da 

informação recebida. 

• Como responder a informação, ou seja, quando, quem deve formular a 

resposta e quem deve enviar, o que pode ou não ser incluído e quem deve 

aprovar a resposta oficial. 

Outro aspecto importante deste elemento trata da comunicação e envolvimento dos 

empregados nos assuntos relacionados à SO&S, de forma a garantir que as mensagens sejam 

consistentes e efetivas na busca de suporte e cooperação dos empregados. A organização deve 

ter procedimentos para garantir que as informações de SO&S pertinentes sejam comunicadas 
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para os empregados, contratados e visitantes. Além disso, os empregados devem estar 

envolvidos nas seguintes atividades: 

• Desenvolvimento e revisão de políticas e procedimentos para gerenciar 

riscos. 

• Mudanças que afetem a saúde e segurança do local de trabalho, como por 

exemplo, introdução ou modificação de equipamentos. 

• Discussão de assuntos de saúde e segurança, como por exemplo, 

estabelecer objetivos e revisões da avaliação de risco. 

• Investigações de acidentes e incidentes. 

• Inspeções no local de trabalho. 

• Programas de treinamento. 

 

• Elemento 9: Documentação 

De acordo com o manual de aplicação do SHE FWS da Unilever (2000), o propósito 

chave do sistema de documentação é assegurar que, qualquer que seja o meio utilizado, papel 

ou eletrônico, as pessoas trabalhando para a organização sejam capazes de facilmente achar a 

informação que necessitam. Além disso, deve esclarecer os relacionamentos e interações de 

várias partes do sistema de gerenciamento. 

A documentação de apoio ao sistema deve ter a forma de um manual que contenha a 

compilação dos documentos importantes que, juntos, descrevem cada parte do sistema de 

gerenciamento. O sistema de documentação deve possuir uma revisão periódica e atualização 

quando necessário, onde apropriado, o sistema pode ser utilizado para todos os documentos 

de gerenciamento de SO&S. 

Não é necessário substituir a documentação existente tais como manuais, procedimentos 

e instruções de trabalho, onde estes já existem e descrevem adequadamente a organização 

atual. Neste caso pode ser mais efetivo desenvolver um pequeno manual que descreva o 

relacionamento entre os procedimentos e documentos existentes e as exigências do SHE FWS. 

Uma hierarquia sugerida para os documentos é a seguinte: 

 1º Manual de SO&S 

 2º Procedimentos 

 3º Instruções de trabalho 

 4º Registros 

Dificilmente o manual consegue conter todas as informações relevantes de SO&S, por 
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isso será mais prático incluir no manual uma descrição resumida dos tópicos principais e 

fornecer direção para a localização de documentos detalhados. 

 

• Elemento 10: Controle de Documentos e Dados 

De acordo com o manual de aplicação do SHE FWS da Unilever (2000), a organização 

deve estabelecer e manter sistemas para o gerenciamento de todos os documentos legais ou 

críticos, relacionados com seu sistema de gerenciamento de SO&S. Todos os documentos e 

dados que sejam críticos para operação do sistema de gerenciamento e desempenho das 

atividades de SO&S da organização necessitam ser identificados e gerenciados, como por 

exemplo, licenças legais e inspeções e registros de manutenção. O sistema para gerenciar os 

documentos e dados críticos deve assegurar os seguintes aspectos: 

• Emissão e aprovação de maneira definida. 

• Possam ser facilmente localizados. 

• Sejam periodicamente revisados, modificados quando necessário e 

aprovados para adequação por pessoas competentes. 

• Versões atuais estejam disponíveis nos locais necessários. 

• Documentos e dados obsoletos sejam prontamente removidos de todos os 

pontos de emissão e uso, assegurando contra o uso involuntário. 

• Documentos e dados obsoletos retidos para propósitos específicos, sejam 

adequadamente identificados, como por exemplo, para satisfazer 

exigências legais ou para preservar conhecimento. 

 

As responsabilidades e poderes para os sistemas de controle de documentos e dados 

devem estar definidos, os documentos e dados críticos devem estar disponíveis e acessíveis 

quando solicitados, tanto sob condições normais como anormais, no caso de emergências. De 

acordo com a boa prática de controle, os documentos controlados devem ser: 

• Legíveis e datados, incluindo data para revisão ou expiração e histórico 

das revisões. 

• Prontamente identificável, por exemplo, com o número de referência, 

revisão ou versão. 

• Mantido de maneira ordenada e retido por um período específico. 

• Substituído com novas versões quando surgem necessidades. 

• Lista de pessoas e lugares para os quais os documentos foram emitidos. 
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• Elemento 11: Controle Operacional 

De acordo com o manual de aplicação do SHE FWS da Unilever (2000), após 

estabelecer os riscos significantes de SO&S no elemento 2, cada organização deve identificar 

aquelas operações e atividades onde medidas de controle necessitam ser aplicadas. Estas 

atividades devem ser planejadas para assegurar que são efetuadas sob condições específicas 

através do estabelecimento e manutenção dos seguintes aspectos: 

• Procedimentos documentados e/ou instruções de trabalho para cobrir 

situações onde a ausência deles poderia conduzir a desvios da Política ou 

dos objetivos de SO&S. 

• Critérios específicos de operação nos procedimentos e instruções, onde 

necessário. 

• Sistemas para compra e uso de substâncias, mercadorias, equipamentos e 

serviços e seus riscos de SO&S identificados. 

• Sistema para o projeto e manutenção; da organização e local de trabalho, 

instalações de processo, dos equipamentos e dos procedimentos 

operacionais. Incluindo suas adaptações para a capacidade humana, a fim 

de eliminar ou reduzir os riscos de SO&S nas suas origens e através da 

comunicação de exigências e procedimentos relevantes aos fornecedores e 

contratados. 

 

Ao identificar as operações e atividades onde medidas de controle necessitam ser 

aplicadas, a organização necessita considerar os seguintes aspectos: 

• O resultado da avaliação de riscos, incluindo os riscos significantes 

identificados. 

• A Política e Objetivos de SO&S 

• As exigências legais identificadas e outras exigências, como por exemplo, 

os padrões da Unilever citados no elemento 3. 

 

Exemplos onde os riscos significantes surgem e onde medidas de controle são 

necessárias, incluem: 

• Compra ou transferência de mercadorias e serviços 

• Tarefas perigosas 
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• Materiais perigosos 

• Projeto e manutenção de instalações e equipamentos. 

 

Procedimentos e exigências relevantes devem ser comunicados aos fornecedores e 

contratados, informações tais como ficha de materiais perigosos, manuais de operação e 

instruções, devem ser obtidos dos fornecedores quando mercadorias, equipamentos e/ou 

serviços são comprados ou alugados. 

 

• Elemento 12: Preparação para emergências 

De acordo com o manual para aplicação do SHE FWS da Unilever (2000), cada 

organização deve periodicamente identificar e avaliar os perigos que surgem de suas 

operações, atividades e serviços para determinar o potencial para acidentes sérios ou situações 

de emergência. A organização deve estabelecer planos de emergência compreensivos para 

prevenir, ou pelo menos aliviar, as prováveis conseqüências associadas com cada incidente ou 

situação de emergência potencialmente séria. Os planos de emergência devem ser 

documentados e mantidos sob revisão periódica, sempre que possível devem ser realizados 

exercícios simulados do plano de emergência. 

A avaliação de riscos realizada no elemento 2 identifica o potencial para situações de 

emergência, normalmente estão relacionadas aos riscos significantes da organização. Com 

base nesta informação, uma lista de situações de internas de emergência deve ser obtida. 

Utilizando uma abordagem estruturada e um time multidisciplinar, os planos de emergência 

devem ser desenvolvidos para conduzir as situações potenciais de emergência identificadas, 

incluindo os seguintes aspectos: 

• Equipe de gerenciamento de emergência/ crise definida. 

• Controlador de acidentes nomeado 

• Instruções claras para contatos com a Unilever e serviços externos de 

emergência. 

• Instruções claras para sinais de alarme, parada das atividades da 

instalação, procedimentos de abandono, definição de rotas de escape e 

clara sinalização das mesmas. 

• Pontos de encontro claramente marcados e conhecidos. 

• Identificação clara de onde materiais perigosos estão estocados. 

• Válvulas chaves de isolação devem estar marcadas no mapa da 
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organização e estas também devem estar clara e fisicamente identificadas. 

• Centro de controle de emergência adequadamente localizado e contendo 

equipamentos apropriados. 

• Providências para a proteção de equipamentos e registros vitais. 

• Providências para o reinício do trabalho após qualquer emergência. 

• Uma pessoa para contato com a imprensa adequadamente treinada deve 

ser nomeada. 

 

As pessoas com funções específicas no plano, como por exemplo, a equipe de primeiros 

socorros e a brigada de emergência, devem estar treinadas e atualizadas periodicamente. Além 

disso, equipamentos de emergência adequados devem ser providenciados, como por exemplo: 

• Equipamentos de primeiros socorros 

• Equipamentos de detecção e alarme 

• Equipamentos de combate a incêndio 

• Iluminação de emergência 

• Chuveiros de segurança e lava olhos 

• Aparelhos respiratórios 

• Sistemas de comunicação alternativos 

• Equipamentos para limpeza de derramamento 

 

O plano de emergência deve também incluir providências para contatos com órgãos 

externos apropriados, como por exemplo, o corpo de bombeiros e as companhias de seguro, 

onde possível, concordância de ajuda mútua com outras operações locais. 

Acidentes e incidentes com alto potencial de perda devem ser prontamente reportados a 

área corporativa de SO&S da Unilever. Todos os detalhes contidos no plano de emergência 

devem estar documentados e possuir um sistema formal de revisão, que pode ser anual ou 

após situações de emergência, teste, exercícios ou resultados de avaliações de risco em novas 

instalações, processos e equipamentos. Tal sistema deve definir: 

• Quando as revisões e atualizações devem ser feitas. 

• Um mecanismo para iniciar este processo. 

• Definir o responsável por iniciar e dar andamento ao processo de revisão e 

atualização dos planos.    

• Um mecanismo para informar a todas as pessoas relevantes sobre qualquer 
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mudança que tenha sido feita nos planos. 

 

A disponibilização de cópias do plano de emergência para os serviços externos de 

emergência é considerada uma boa prática. Deve haver um plano definido para fazer 

exercícios e práticas dos procedimentos de emergência na operação, este plano deve conter os 

seguintes itens: 

• Definir o tipo de exercício ou teste a ser feito.   

• Quem deve ser envolvido. 

• Quando tais exercícios ou práticas necessitam ser feitos. 

• Quem é o responsável por organizar e acelerar tais exercícios. 

• Quem é o responsável por analisar as lições aprendidas dos exercícios e 

assegurar que os planos de emergência sejam revisados e atualizados. 

 

• Elemento 13: Medidas e Monitoramento de Desempenho 

De acordo com o manual para aplicação do SHE FWS da Unilever (2000), cada 

organização deve estabelecer e manter sistemas para monitorar e medir seu desempenho de 

SO&S regularmente. Estes sistemas devem fornecer as seguintes medidas: 

• Número de casos de acidentes e doenças ocupacionais. 

• Progresso na implementação de objetivos e metas concordados. 

• Conformidade com procedimentos, instruções de trabalho e critérios de 

operação definidos. 

• Conformidade com a Legislação aplicável. 

• Conformidade com os padrões Unilever.    

 

O registro destes dados deve ser suficiente para possibilitar a identificação de ações 

preventivas e corretivas apropriadas. Qualquer equipamento de monitoramento utilizado deve 

estar calibrado, mantido e registros dos resultados de calibração e manutenção de 

equipamentos retidos. 

Para satisfazer o SHE FWS, a organização deve desenvolver um conjunto apropriado de 

indicadores chaves de desempenho. Idealmente deve incluir, não apenas indicadores reativos, 

tais como acidentes, mas também indicadores pró-ativos, tais como o percentual de inspeções 

realizadas nas áreas. Os indicadores devem ser medidos nos prazos indicados, por exemplo, 

mensalmente, trimestralmente ou anualmente, e reportados para a área Corporativa da 
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Unilever. A responsabilidade pela medição e coleta dos dados deve estar claramente definida, 

os empregados devem estar informados sobre a necessidade de reportar o desempenho em 

SO&S. O sistema de monitoramento deve incluir os seguintes itens: 

• Progresso de objetivos e metas concordados 

• Conformidade com as exigências legais e padrões Unilever 

• Conformidade com procedimentos, instruções de trabalho e critérios de 

operação definidos. 

 

Os requisitos acima podem ser cumpridos através das seguintes inspeções: 

• Inspeções de SO&S de instalações e equipamentos 

• Inspeções em equipamentos de emergência 

• Visitas de segurança pela gerência sênior da unidade 

• Observações de comportamento seguro 

• Revisão da conformidade com os procedimentos e instruções 

 

• Elemento 14: Acidentes, Incidentes, Não-conformidades e Ações corretivas e 

preventivas. 

De acordo com o manual para aplicação do SHE FWS da Unilever (2000), cada 

organização deve estabelecer e manter um sistema para: 

• Reporte e investigação de acidentes ocupacionais, doenças ocupacionais e 

não-conformidades. 

• Reporte de acidentes e incidentes graves para Unilever. 

• Tomadas de ações para aliviar qualquer conseqüência surgida de tais 

eventos 

• Início e conclusão de ações corretivas e preventivas. 

• Confirmação da eficácia das ações corretivas e preventivas tomadas. 

 

O propósito chave destes sistemas é prevenir ocorrências adicionais da situação pela 

identificação e tratamento das causas básicas. Para isso eles devem considerar os seguintes 

aspectos: 

• Definir as responsabilidades e poderes das pessoas envolvidas na 

implementação, relatórios, investigação, acompanhamento e 

monitoramento de ações corretivas e preventivas.  
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• Exigir que todas as não-conformidades, acidentes, incidentes e perigos 

sejam reportados. 

• Deve ser aplicado a todo o pessoal (funcionários, temporários e visitantes). 

• Levar em consideração os danos à propriedade. 

• Assegurar que nenhuma pessoa sofra qualquer opressão como resultado 

por ter reportado uma não-conformidade, acidente ou incidente. 

• Claramente definir o curso das ações tomadas identificadas no sistema de 

gerenciamento de SO&S. 

 

O processo de investigação deve definir os tipos de eventos a serem investigados e o 

propósito da investigação. Além disso, deve definir responsabilidades, quem deve investigar, 

a autoridade do investigador e a qualificação exigida. As providências para entrevista de 

testemunhas e questões práticas tal como a disponibilidade de câmeras fotográficas e a 

conservação das evidências, devem estar inclusos no processo de investigação. Para finalizar 

o processo deve-se ter a convicção de ter atingido a causa básica e ações para eliminá-la e 

utilizar o relatório de investigação adequado contemplando possíveis exigências legais.   

Os investigadores devem começar as análises preliminares dos fatos enquanto as 

informações adicionais são coletadas. A coleta de dados e análises deve continuar até que um 

esclarecimento adequado e suficientemente compreensivo seja obtido. A eficácia da 

investigação e reporte de SO&S deve ser avaliada de forma objetiva e produzir um resultado 

quantitativo, se possível.  

 

• Elemento 15: Gerenciamento de Registros 

De acordo com o manual de aplicação do SHE FWS da Unilever (2000), cada 

organização deve estabelecer e manter um sistema para identificação, manutenção, arquivo e 

recuperação de registros de SO&S, incluindo os resultados de auditoria, revisão de 

desempenho e revisão de sistemas de gerenciamento. O sistema deve definir as 

responsabilidades pela custódia de registros e indicar onde eles estão arquivados. O período 

para arquivo dos vários registros deve ser estabelecido, incluindo a guarda pelo período 

apropriado designado pela legislação e padrões da Unilever. Os seguintes tipos de registros 

são exemplos que exigem arquivo: 

• Registros de treinamento dado aos empregados 

• Registros de exercícios do plano de emergência e/ou treinamento 



Capítulo 2                                                                                                   Revisão Bibliográfica 

49 
 

• Registros de testes médicos e supervisão de saúde 

• Registros de inspeções, monitoramento e qualquer dado de calibração 

• Registros de avaliações de risco e procedimentos de operação 

 

• Elemento 16: Auditorias do Sistema de Gerenciamento de SO&S 

De acordo com o manual de aplicação do SHE FWS da Unilever (2000), a organização 

deve assegurar que seu sistema de gerenciamento de saúde ocupacional e segurança seja 

submetido a uma auditoria independente, a fim de determinar se o sistema de gerenciamento 

de SO&S da organização está em conformidade com o SHE FWS e padrões internos da 

Unilever, foram implementados e mantidos adequadamente e são efetivo em satisfazer a 

política e objetivos da organização. 

As recomendações chaves que surgem destas auditorias devem ser apresentadas para a 

gerência superior da organização. O programa de gerenciamento da organização deve então 

ser estendido para incluir as ações que surgem das recomendações de auditoria. O período de 

tempo entre as auditorias independentes do sistema de gerenciamento de SO&S deve estar 

relacionado ao grau de risco do negócio, porém não deve ser superior a cada três anos. A 

auditoria é um processo por meio do qual as organizações podem revisar e avaliar a eficácia 

de seu sistema de gerenciamento de SO&S. 

 

• Elemento 17: Revisão de Gerenciamento  

De acordo com o manual de aplicação do SHE FWS da Unilever (2000), a equipe de 

gerência superior da organização deve, pelo menos anualmente, revisar o desempenho e 

considerar a adequação de seu sistema de gerenciamento de SO&S para assegurar sua 

contínua conformidade, adequação e eficácia. A revisão de gerenciamento deve direcionar a 

possível necessidade para mudanças na política, objetivos e outros elementos do sistema de 

gerenciamento de saúde e segurança na exposição das auditorias, modificando as 

circunstâncias e o comprometimento para melhoria contínua. Nesta revisão as seguintes 

questões chaves devem ser conduzidas: 

• que o sistema está sendo completamente implementado. 

• que o sistema continue a ser apropriado para assegurar que os objetivos 

estabelecidos para a organização possam ser alcançados. 

• que o sistema esteja adequado para assegurar o princípio da melhoria 

contínua. 
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A revisão deve ser baseada num relatório sobre o desempenho geral do sistema de 

gerenciamento de SO&S que inclua o seguinte: 

• os resultados da última auditoria do sistema de gerenciamento. 

• ações corretivas feitas desde a última revisão 

• a eficácia do monitoramento de desempenho e sistemas de medidas 

• exemplos registrados da ineficácia do sistema 

• a adequação e eficácia dos procedimentos de emergência 

• estatísticas de acidentes 

• quaisquer ações possíveis para gerar melhoria contínua 

 

2.3 Considerações Finais 

Neste Capítulo foram descritas as abordagens teóricas necessárias para o 

desenvolvimento do presente modelo, tais como sobre o TPM, seus pilares e o SHE 

Framework Standard aplicado na Unilever. Estes conceitos darão suporte ao desenvolvimento 

do modelo integrado, foco principal desta dissertação e apresentado no capítulo seguinte. 
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3 MODELO PARA A INTEGRAÇÃO DO TPM E O SHE FWS NA 

UNILEVER 

O objetivo deste Capítulo é apresentar um modelo para integração da metodologia de 

TPM e a gestão de segurança ocupacional e saúde. Especificamente entre os pilares SHE e de 

Manutenção Autônoma com o SHE Framework Standard (SHE FWS) aplicado na Unilever.  

A implementação do Pilar de Manutenção Autônoma ocorre em 7 passos, sendo que a 

proposta desta dissertação é ter como principal idéia a utilização das ferramentas de TPM com 

foco em segurança ocupacional e saúde também, além disso, incluir atividades do Pilar SHE e 

do SHE FWS de maneira gradativa ao avanço dos passos do Pilar de Manutenção Autônoma 

na área. 

 

3.1 Gerenciamento de Saúde e Segurança Ocupacional – Conceito JIPM 

De acordo com a JIPM (1971), o Pilar Safety, Health and Enviroment (SHE – saúde, 

segurança e meio ambiente) tem foco no chamado 'Sistema Homem-Máquina’. Os dois 

principais objetivos deste pilar são os seguintes: 

• Sistema Humano: deve trabalhar da maneira correta, seguindo os procedimentos e 

instruções de operação dos equipamentos, com segurança e preservando a saúde e o 

meio ambiente. 

• Sistema Máquina: prevenir a deterioração do equipamento ou declínio das suas 

funções, pois dessa forma, os equipamentos estariam gerando riscos a saúde e 

segurança das pessoas.  

As análises efetuadas pelo Pilar seguem a metodologia 4Ms, ou seja, analisando os 

possíveis problemas nas máquinas, mão de obra, nos métodos e no material. Exemplos de 

atividades que estão relacionadas aos objetivos do Pilar SHE são os seguintes: 

• Atividades de melhorias para prevenção de acidentes; 

• Conhecimento e conscientização das atividades de risco iminentes (atividades 

inseguras); 

• Fixação das atividades de prevenção de perigo e práticas de operação; 

• Medidas contra fontes de erro humano; 

• Previsão das possíveis anormalidades durante a operação nos equipamentos (controle 
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do estado do equipamento durante a operação); 

• Diagnóstico periódico dos equipamentos e adoção de técnicas que garantem a 

eliminação da deterioração forçada; 

• Instituição de sistema de auditoria dos níveis superiores; 

• Instituição de reuniões de segurança e outros sistemas de discussão; 

• Estabelecer sistemas de controle e informações de problemas. 

 

De acordo com o objetivo deste trabalho, para implementação eficiente do Pilar SHE é 

necessário criar um modelo de integração com as atividades do Pilar de Manutenção 

autônoma e o sistema de gestão já implementado, o SHE FWS. Além disso, este modelo deve 

aproveitar as fortalezas do Pilar SHE, que possui maior foco operacional e as fortalezas do 

SHE FWS que tem maior foco na gestão das atividades, e através do Pilar de Manutenção 

autônoma fazer com que essas atividades façam parte da rotina da operação de maneira 

efetiva.       

 

3.2 Atividades do Pilar SHE e SHE FWS x Manutenção Autônoma 

O pilar SHE deve ser implementado na Unilever seguindo a evolução dos passos do 

Pilar de Manutenção Autônoma (M.A.) nas áreas de trabalho. Dessa forma, facilitará a 

compreensão e evolução das atividades pelos operadores que precisam passar por uma forte 

mudança cultural durante a implementação da metodologia TPM. A Figura 3.1 a seguir 

abaixo demonstra o avanço dos passos do Pilar de M.A. e as principais atividades do Pilar 

SHE que serão desenvolvidas em cada passo. Além disso, algumas ferramentas utilizadas pela 

manutenção autônoma serão adequadas para incluir no seu escopo as atividades de saúde e 

segurança ocupacional, absorvendo atividades do Pilar SHE e do SHE FWS, com isso o 

modelo de integração estará completo. 

 

 



Capítulo 3                                  Modelo para a Integração do TPM e o SHE FWS na Unilever 

53 
 

Figura 3.1 – Disposição das atividades do Pilar SHE em linha com os passos do Pilar de M.A. 
Fonte: JIPM (1994)  

 

Através da figura acima pode-se visualizar a integração proposta entre os Pilares de 

Manutenção Autônoma e do Pilar SHE pelo JIPM, porém é necessário integrar os pilares as 

ferramentas da Unilever e completar o modelo com a integração do SHE FWS, que será visto 

nos processos a seguir. Além disso, o pilar SHE para o JIPM é puramente operacional e não 

apresenta ferramentas para sua aplicação, isso é uma demonstração de como os sistemas que 

visam aumentar a produtividade não incluem SHE nas suas prioridades. No modelo a seguir 

essas deficiências serão tratadas. 

No período preparatório ilustrado na Figura 3.1, todos os operadores deverão participar 

de um processo de capacitação com o objetivo de demonstrar a relação das atividades do pilar 

de SHE e o SHE FWS com as atividades gerais do TPM. Os funcionários devem entender 

onde estas atividades estão inseridas no escopo geral do TPM. As atividades sugeridas para 

este período são as seguintes: 

1. Ministrar treinamento de introdução ao TPM. 

2. Ministrar treinamento de introdução sobre o Pilar SHE e o SHE FWS, e como a 

integração das suas atividades podem ocorrer durante a implementação do Pilar de 

M.A.  

3. Aplicação da filosofia 5S para melhorar o ambiente de trabalho e iniciar a mudança 

cultural dos operadores. 
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O período preparatório é fundamental para que os operadores entendam como o TPM 

surgiu, porque será implementado e como será feita a implementação. Além disso, é 

importante que os operadores entendam como as atividades do Pilar SHE e do SHE FWS 

estarão integradas ao TPM, caso contrário às atividades com foco em saúde e segurança 

ocupacional podem ser esquecidas em detrimento as atividades dos demais pilares de TPM, 

principalmente o de manutenção autônoma, por este motivo, neste trabalho será focado o 

modelo integrando as ferramentas e atividades deste pilar com o SHE FWS e Pilar SHE, 

complementando as atividades necessárias para a total implantação do modelo de integração 

na fábrica da Unilever em Suape.      

 

3.3 Implementação Integrada do Passo 1  

Logo após o período preparatório a área inicia as atividades do passo 1. O foco deste 

passo é na limpeza dos equipamentos com caráter de inspeção para eliminar as anomalias 

encontradas, como por exemplo, folgas, trincas, sujeira e oxidação. Para isso, as seguintes 

ferramentas são implementadas: etiquetas de identificação azuis e vermelhas, disseminação do 

conhecimento através das Lições Ponto a Ponto (LPP), construção do Quadro de Atividades 

da área, Matriz de Habilidades para controle dos treinamentos, objetivos e metas para área, 

reunião semanal de manutenção autônoma e o formulário de auditoria para diagnóstico de 

mudança de passo. O pilar SHE deve ser abordado no treinamento de passo 1 para incluir nos 

objetivos do passo a detecção e eliminação de anormalidades que ocasionam riscos a saúde e 

segurança, encorajando o relato dos operadores, e aumentar a conscientização em relação ao 

uso de equipamentos de proteção individual (EPIS), identificados na avaliação de risco do 

elemento 2 do SHE FWS e implementados pelo elemento 11 de controle operacional.    

A integração das ferramentas é fundamental para garantir a manutenção dos conceitos 

de SHE. O primeiro passo é criar uma etiqueta de identificação para que os operadores 

possam reportar anomalias que ocasionem riscos à saúde e segurança encontradas na sua área, 

como por exemplo, proteções quebradas, rebarbas cortantes, fios elétricos sem proteção e 

sensores de segurança com mau contato. Como as novas etiquetas estão relacionadas à saúde 

e segurança, pode ser escolhida a cor verde, e elas devem seguir o mesmo fluxo de resolução 

das etiquetas azuis e vermelhas. No caso da ausência de recursos, as etiquetas verdes devem 

ser priorizadas por se tratar de riscos a saúde e segurança dos operadores. As etiquetas verdes 

ainda podem ser divididas em verde-azul e verde-vermelha, seguindo os critérios do pilar de 
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manutenção autônoma, as etiquetas verde-azul são resolvidas pela operação e as etiquetas 

verde-vermelhas são resolvidas pela manutenção. Isso não deve afetar o fluxo já existente das 

etiquetas azuis e vermelhas, mas complementar a melhoria dos equipamentos com foco em 

saúde e segurança. Na Figura 3.2 a seguir, pode ser visto o exemplo de uma etiqueta verde 

que está sendo utilizada na Unilever Fábrica Suape:   

 

 

Figura 3.2 - Etiqueta verde-vermelha 
Fonte: O autor (2008) 

 

As Lições Ponto a Ponto (LPP) utilizadas podem ser de três tipos: conhecimento básico, 

casos de problema e casos de melhoria. Com a integração da ferramenta com o Pilar SHE e 

gestão do SHE FWS, as LPPs passarão a ser utilizadas para transmissão de conhecimento 

relacionado a assuntos de saúde e segurança ocupacional, como por exemplo, comunicar 

mudanças no procedimento de emergência, indicar problemas de segurança nos equipamentos 

e comunicar o manuseio adequado de determinada substância química.  

Com a integração, as LPPs continuarão sendo utilizadas como anteriormente e também 

para comunicar conhecimentos básicos, casos de melhoria e problemas, relacionados à saúde 

e segurança. O indicador de abertura de LPPs de SHE deverá ser reportado separadamente, 

como exemplo de meta, pode ser estabelecido que cada operador deverá abrir pelo menos uma 

LPP relacionada à saúde e segurança ocupacional por mês. Na figura 3.3 a seguir, pode ser 

observada a mudança que deverá ser feita no formulário após a integração, além de indicar o 

tipo de LPP, o operador deverá indicar se está relacionado a SHE, marcando os campos.    
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Figura 3.3 - LPP, com destaque para o campo de indicação SHE. 
Fonte: O autor (2008) 

 
 

A abertura de LPPs influencia no indicador de horas de treinamento do Elemento 7 do 

SHE FWS, que é responsável pela identificação das necessidades e realização dos 

treinamentos. Na Fábrica Suape, cada LPP aberta contribui atualmente com 15 minutos no 

total de horas de treinamento ministrados no mês, e este valor pode servir como referência 

interna, mas variar de acordo com a empresa. Outro aspecto fundamental na abertura de LPPs 

é que os operadores começam a se apropriar do conhecimento, pois sendo eles os instrutores 

das LPPs, isto contribui para implementação do elemento de treinamento do SHE FWS, além 

do TPM. 

O elemento 11 do SHE FWS trata dos controles operacionais que devem ser 

implementados para minimizar os riscos de saúde e segurança ocupacional apontados pela 

avaliação de riscos (elemento 2), um dos principais controles existentes é a utilização de 

equipamentos de proteção individual (EPI) pelos funcionários. De acordo com o modelo de 

integração, no passo 1 da manutenção autônoma os operadores deverão montar uma matriz 

indicando as atividades executadas na área e os EPIs necessários para cada uma das 

atividades. Esta matriz deve ser fixada no quadro de atividades da área para que todos 

conheçam e cumpram. Ao montar a matriz, mais uma vez os operadores se apropriam da 

informação e dificilmente vão deixar de cumpri-la. Na Figura 3.4 a seguir, pode-se observar o 

exemplo de um modelo de Matriz de EPIs.       
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Figura 3.4 - Modelo de Matriz de EPIs 
Fonte: O autor (2008) 

 

O quadro de atividades da área que deverá ser montado no passo 1 do pilar de 

manutenção autônoma também deve ser integrado ao pilar SHE e ao SHE FWS, além dos 

indicadores de desempenho de produtividade, qualidade e perdas. O quadro também deverá 

possuir indicadores de SHE, que deverão estar em linha com os estabelecidos no elemento 4 

do SHE FWS, que trata do estabelecimento de objetivos e metas de SHE para a fábrica. Estes 

objetivos deverão ser desdobrados por área, para que cada uma saiba como pode contribuir 

para as metas gerais. Os indicadores que estão no quadro de atividades são controlados pelos 

operadores, e como exemplo de indicadores de saúde e segurança ocupacional que podem ser 

incluídos estão: o número de acidentes e gravidade, número de acidentes com perda material, 

número de etiquetas verdes abertas e resolvidas e o percentual de cumprimento dos exames 

periódicos dos funcionários da área. Percebe-se que o processo de implementação de TPM 

transfere diversas atividades para a operação e a integração das atividades de gestão de saúde 

e segurança torna a metodologia ainda mais robusta na busca da excelência em manufatura. 

A Matriz de Habilidades é mais uma ferramenta que deverá ser implementada no passo 

1 da manutenção autônoma e deve estar fixada no quadro de atividades. A função da matriz é 

indicar quais os treinamentos que devem ser ministrados para os funcionários da área em que 

o TPM está sendo implementado e qual a situação de cada um em relação ao treinamento, 

utilizando cores. Por exemplo, se o funcionário já foi treinado e aprovado ele recebe a cor 

verde, se ele foi reprovado e necessita de reciclagem recebe a cor laranja, se ele ainda não foi 

treinado recebe a cor vermelha. Outra forma de controlar é atribuir pontos a cada situação e 

estabelecer metas de pontuação. Com isso os funcionários passam a conhecer os treinamentos 

de TPM que devem receber e passam a cobrar a realização dos mesmos. Esta atividade vai 
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auxiliar a implementação do elemento 7 do SHE FWS que trata da identificação e realização 

de treinamentos. Porém para deixar a matriz completa, deve-se incluir a necessidade de 

treinamentos de saúde e segurança ocupacional, pois dessa forma os operadores acompanham 

de forma integrada os treinamentos que precisam ser ministrados. 

A implementação do TPM nas áreas produtivas ou administrativas também marca o 

início das reuniões semanais de manutenção autônoma, pois todas as semanas a área deve 

parar por pelo menos uma hora para discutir sobre o andamento das atividades de TPM, os 

principais problemas e a melhor maneira de combatê-los, se a metodologia está sendo seguida 

corretamente e se os indicadores de desempenho estão sendo medidos corretamente, entre 

outros tópicos. Outras áreas da empresa podem ser convidadas de acordo com a necessidade, 

como por exemplo, se a peça de uma máquina está demorando a chegar, o setor de compras 

pode ser convidado para esclarecer o processo de compra e informar o prazo de chegada da 

peça, se falta recursos financeiros para realizar uma melhoria, o gerente pode ser chamado 

para ser questionado sobre a possibilidade de liberar os recursos. A participação do time de 

manutenção é fundamental em todas as reuniões, já que boa parte das soluções dos problemas 

necessitam do seu suporte. A reunião semanal de manutenção autônoma deverá incluir na sua 

pauta itens relacionados à saúde e segurança ocupacional, como por exemplo, etiquetas verdes 

pendentes, abertura de LPPs de SHE e problemas que ocasionem riscos a integridade dos 

operadores.   

A avaliação de riscos das áreas da fábrica em que o TPM está sendo implementado, 

realizada pelo elemento 2 do SHE FWS deverá contar obrigatoriamente com a participação de 

pelo menos um operador da área, após a realização da avaliação, a área de gestão de saúde e 

segurança ocupacional deverá montar em conjunto com os operadores um resumo, contendo 

as atividades, riscos associados e formas de controle, que deverá ser fixado no quadro de 

atividades da área. Outro aspecto de SHE que deverá ser reforçado na implementação do 

passo 1 da manutenção autônoma, são as responsabilidades de cada operador no plano de 

emergência da área, isso deverá ser feito através de diálogos, treinamentos ou discussão na 

pauta da reunião semanal de manutenção autônoma. 

Para finalizar a implementação do passo 1 e seguir para o passo 2, é necessário que a 

área seja aprovada na auditoria de mudança de passo, que deve ser realizada em três fases, 

primeiro a operação se audita, no caso de aprovação segue para a segunda fase onde o 

coordenador da área faz a sua auditoria, com a aprovação do coordenador o gerente faz a sua 

auditoria. No caso de reprovação em qualquer uma das fases, deve-se montar um plano de 
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ação para atuar nos pontos de melhoria e agendar nova data para auditoria. No formulário de 

auditoria utilizado, deverão ser incluídos itens relacionados à saúde e segurança ocupacional 

que foram desenvolvidos no passo 1, isso deve ocorrer em todos os formulários de mudança 

de passo. Dessa forma o ciclo é fechado para garantir a efetiva aplicação dos conceitos de 

saúde e segurança ocupacional em conjunto com o TPM. A Figura 3.5 a seguir ilustra o 

formulário de auditoria de auditoria do passo 1, com destaque para os itens relacionados à 

SHE. 

 
Figura 3.5 - Formulário de auditoria do passo 1 da manutenção autônoma com itens de SHE 

Fonte: O autor (2008) 
 

O funcionário deverá incorporar em seu dia a dia estas ferramentas, similar como é feito 

com eficiência, quebra, etc., porém com o foco em SHE. A Figura 3.6 a seguir mostra um 

resumo das atividades integradas do passo 1 da manutenção autônoma com o pilar SHE e os 

elementos do SHE FWS destacados em vermelho.  
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Figura 3.6: Integração do passo 1 da manutenção autônoma com o SHE FWS e Pilar SHE 
Fonte: O autor (2008) 

3.4 Implementação Integrada do Passo 2 

No passo 2, o foco da manutenção autônoma está na eliminação de fontes de sujeira e 

locais de difícil acesso. Com isso os operadores buscam elaborar melhorias com foco na 

eliminação das fontes de sujeira das máquinas e nos locais de difícil acesso para limpeza, 

inspeção e lubrificação, com objetivo de diminuir cada vez mais o tempo de limpeza e o 

número de quebras e ajustes dos equipamentos. No modelo integrado deve-se incluir o 

conceito de SHE nas melhorias, dessa forma, os operadores também deverão buscar melhorias 

que eliminem riscos de saúde e segurança nos equipamentos e ambiente de trabalho, como 

por exemplo, exposição a produtos químicos, atividades com suspensão de peso e partes 

móveis dos equipamentos. Além disso, deve ser realizada a revisão das marcas e sinais de 

segurança da área de trabalho, como por exemplo, sinalização de trafego na área, plano de 

emergência, utilização de EPIs, eletricidade, substâncias químicas e pontos críticos das 

máquinas. 

Nesta fase o operador deverá receber os conceitos básicos de SHE, como por exemplo, 

proteção de máquinas, ergonomia, ruído, poeira e fluxo de equipamentos móveis, para que ele 

possa ter uma maior criticidade no processo de identificação de riscos 

(locais/equipamentos/tarefas inseguras) o qual era feito somente através dos 5 sentidos (tato, 

olfato, audição, paladar e visão). Os riscos de saúde e segurança ocupacional relacionados 

tanto a condições de equipamentos quanto a tarefas devem ser avaliados. O início das 

avaliações deve contemplar as novas atividades de limpeza, inspeção, lubrificação, 
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manutenção (rotineira ou não rotineira) que tenham o risco de causar acidentes (bater com a 

cabeça, cortes, dor nas costas, tropeçar, escorregar e prensamento de membros) no momento 

de sua realização e surgiram ou se tornaram sistemáticas após a implementação do TPM. 

Após a avaliação os operadores devem elaborar um plano de ação para reduzir ou eliminar os 

riscos identificados e estabelecer controles, este plano de ação deve ser acompanhado durante 

a realização das reuniões semanais da manutenção autônoma. Metas de redução do número de 

atividades e pontos de risco devem ser estabelecidas. A avaliação de riscos (elemento 2) do 

SHE FWS deve ser revisada após a conclusão do passo 2 do Pilar M.A. para garantir que os 

novos itens identificados sejam incluídos no arquivo geral de riscos da Fábrica. A lista abaixo 

contempla as atividades sugeridas para o passo 2 integrado com o SHE FWS e o Pilar SHE: 

• Realização ou reciclagem dos treinamentos conceituais de SHE (ergonomia, proteção 

de máquinas, ruído, poeira, fluxo de equipamentos móveis). 

• A operação deve revisar sua avaliação de riscos, levando em conta suas novas 

atividades (limpeza, inspeção, lubrificação, manutenção). 

• Estabelecer plano de ação para controles dos riscos identificados. 

• Discussão do plano de ação nas reuniões semanais de manutenção autônoma. 

• Estabelecimento de metas para redução dos pontos de risco. 

• Em áreas de distribuição e armazém, revisar fluxo de equipamentos móveis. 

 

A Figura 3.7 ilustra a relação entre as atividades de TPM dos pilares de manutenção 

autônoma e SHE com o SHE FWS no passo 2. 

Figura 3.7 - Integração do passo 2 da manutenção autônoma com o SHE FWS e Pilar SHE 
Fonte: O autor (2008) 
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3.5 Implementação Integrada do Passo 3 

O foco do passo 3 do pilar de manutenção autônoma é na elaboração dos padrões 

provisórios de limpeza, inspeção e lubrificação, pela metodologia tradicional o foco dos 

padrões é nos pontos que podem ocasionar perdas nos equipamentos, como por exemplo, 

quebras, ajustes inadequados e funcionamento com velocidade reduzida, ou seja, aumentar a 

disponibilidade dos equipamentos para produção. Ao integrar este pilar com o SHE FWS e o 

pilar SHE será acrescentado os aspectos de saúde e segurança dos operadores na elaboração 

dos padrões provisórios. 

Nessa etapa, deverão ser selecionados a partir da avaliação de riscos elaborada no 

elemento 2 do SHE FWS e que foi revisada ao final do passo 2, os controles dos equipamentos 

ou de emergências (que minimizam conseqüências) que devem ser incluídos nos padrões de 

limpeza, inspeção e lubrificação da manutenção autônoma ou no check list de manutenção 

preventiva da área e que devem ser reforçados através de controles visuais, sendo 

identificados como pontos SHE. Como exemplos de pontos SHE, podem ser citados os micros 

de segurança, padrões de operação (temperatura, pressão e voltagem), válvulas de segurança, 

proteções de máquinas, botões de emergência, isolamento e kits de emergência.  

O mapa com os pontos SHE e controles existentes na área deverá ser confeccionado e o 

cumprimento destes controles, incluindo inspeção, limpeza, lubrificação e manutenção, 

deverão ser incorporados nas atividades diárias dos funcionários. O conceito de ponto SHE é 

o seguinte: significam os pontos que necessitam ser monitorados, pois a inexistência ou falha 

do controle pode aumentar a probabilidade ou severidade de um acidente, ocasionando perdas 

maiores. Por exemplo, no caso de uma situação de emergência com prensamento dos 

membros de um operador na máquina, a falha do botão de emergência que para a máquina 

pode provocar uma perda bem maior e até mesmo levar ao óbito. Os sensores de segurança 

dos equipamentos impedem que o operador tente realizar alguma intervenção com o 

equipamento ligado ou em movimento, diminuindo a probabilidade e gravidade de ocorrer 

acidentes.  

Para reforçar ainda mais a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), 

deve-se incluir nos padrões provisórios a indicação dos EPIs necessários para realização das 

inspeções, como por exemplo, óculos de segurança, luvas e protetores auriculares. 

Algumas atividades sugeridas para implementação integrada do passo 3, são as 

seguintes: 

• Treinamento e identificação dos pontos SHE. 
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• Elaborar padrões provisórios de inspeção, limpeza e lubrificação para itens de SHE 

(aqueles que podem ser incluídos nos padrões provisórios da manutenção 

autônoma). 

• Incluir, no check list da manutenção preventiva, os itens de SHE (manutenção de 

pontos SHE). 

• Elaborar mapa de risco da área com os pontos SHE e seus respectivos controles. 

• Criar controles visuais para facilitar a inspeção de itens de SHE, como por exemplo, a 

faixa de trabalho de manômetros/termômetros. 

 

A Figura 3.8 ilustra a relação entre as atividades de TPM dos pilares de manutenção 

autônoma e SHE com o SHE FWS no passo 3. 

Figura 3.8: Integração do passo 3 da manutenção autônoma com o SHE FWS e Pilar SHE. 
Fonte: O autor (2008) 

 

3.6 Implementação Integrada do Passo 4 

O foco da manutenção autônoma no passo 4 é a educação dos operadores baseada em 

casos reais que aconteceram na área, normalmente é realizado um levantamento das quebras e 

intervenções realizadas nas máquinas, como ajustes e manutenções, para identificar os 

principais problemas que ocorrem e oferecer capacitação aos operadores, para que estes 

problemas não ocorram novamente, tornando o objetivo da “quebra zero”, cada vez mais 

próximo. A etapa de capacitação tem forte relacionamento com o elemento 7 do SHE FWS 

que tem como principal objetivo o levantamento e cumprimento das necessidades de 
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treinamento. Ao integrar este passo com o Pilar SHE e o SHE FWS, nesta fase deverá ser 

realizado um levantamento das principais ocorrências de SHE da área e, com estes dados, 

elaborar a árvore de perigos. Estas ocorrências serão levantadas através da análise dos 

acidentes, incidentes, etiquetas e inspeções planejadas. Após a análise da árvore de perigos os 

funcionários devem selecionar o maior risco encontrado, de acordo com a probabilidade ou 

gravidade, e então aplicar as ferramentas de análise, como por exemplo, “por que por que” e 

4M, para encontrar a causa raiz do problema. Este levantamento deve ser realizado através 

dos elementos 13 e 14 do SHE FWS, que possuem respectivamente os registros de 

monitoramento e medição e as análises de acidentes, incidentes e não-conformidades 

ocorridas. O objetivo é priorizar o foco de atuação através da identificação de problemas 

(perigos) que apareceram em maior quantidade na área. Deverão ser criados indicadores e 

metas para eliminação dos problemas identificados na árvore de perigos ou árvore de 

problemas SHE. As atividades que devem ser realizadas para integração neste passo são 

listadas abaixo: 

• Ministrar treinamentos em ferramentas de Análise, como por exemplo, CAP-DO, 

Análise 4M e Por que Por que (foco em SHE). 

• Elaborar árvore de perigos de SHE da área. 

• Ministrar treinamento de árvore de perigos. 

 

A Figura 3.9 a seguir, é o exemplo de um modelo de árvore de problemas ou perigos de 

SHE, ela indica os principais problemas da área e o número de ocorrências, após analisar esta 

árvore, o time de funcionários da área poderá priorizar o maior perigo a ser atacado. No caso 

do exemplo, percebe-se que o maior risco encontrado está relacionado a máquinas em 

movimentos, além disso, alguns pontos são relacionados para facilitar a análise e 

entendimento, como proteção de equipamentos móveis, micros de segurança e botões de 

emergência, esses exemplos podem ajudar na diminuição ou eliminação do risco identificado. 
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Figura 3.9: Modelo de Árvore de problemas SHE 
Fonte: O autor (2008) 

 

A Figura 3.10 a seguir, ilustra a relação entre as atividades de TPM dos pilares de 

manutenção autônoma e SHE com o SHE FWS no passo 4. 

Figura 3.10 - Integração do passo 4 da manutenção autônoma com o SHE FWS e Pilar SHE. 
Fonte: O autor (2008) 

  

3.7 Implementação Integrada do Passo 5 

Nesta fase a operação deverá identificar tarefas onde um método de trabalho a prova de 

erros pode ser implementado, a metodologia TPM denomina de método “Poka Yoke” (a 

prova de erros). O levantamento das tarefas realizado na avaliação de riscos do elemento 2 do 

SHE FWS deve servir como base para esta identificação. Essas tarefas são normalmente 
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aquelas onde existe uma grande dependência do homem, como por exemplo, nível de atenção, 

habilidade ou experiência, para prevenir acidentes ou perdas.    

A operação deverá ter uma participação efetiva, juntamente com a área funcional de 

SHE, no processo de revisão e análise dos procedimentos de manuseio, fluxo e 

armazenamento de materiais perigosos de sua área, incluindo identificação através de 

diamante de Hommel (ou diamante de perigo) e disponibilização das FISPQ’s (Fichas de 

Informações de Segurança de Produtos Químicos). O diamante de Hommel é uma 

metodologia internacional utilizada para identificar os riscos de inflamabilidade, reatividade, 

saúde e riscos específicos das substâncias químicas. 

As atividades chaves sugeridas no passo 5 são as seguintes: 

• Ministrar treinamento de POKA YOKE ou outro método de análise. 

• Elaborar uma lista de tarefas onde se deve buscar a implementação de POKA YOKE. 

• Ministrar ou revisar treinamento de conhecimento e interpretação de FISPQ e 

Diamante de hommell. 

• Identificar melhorias no processo de manuseio, identificação e armazenamento de 

materiais perigosos. 

• Disseminar conceitos de materiais perigosos através de LPP. 

 

A Figura 3.11 a seguir demonstra a relação do passo 5 com os elementos do SHE FWS: 

Figura 3.11: Integração do passo 5 da manutenção autônoma com o SHE FWS e Pilar SHE. 
Fonte: O Autor (2008) 
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Na Figura 3.12, pode-se observar alguns exemplos de poka yoke aplicados em fábricas 

da Unilever. O engate de mangueiras com tamanhos diferentes, ou seja, o engate correto está 

relacionado ao tamanho da mangueira, evita a transferência errada de produtos e riscos de 

vazamentos e contato humano com produtos perigosos, outro exemplo e a colocação de 

sensores de nível nos tanques, mesmo que o operador acione as bombas de transferência, elas 

não irão funcionar se o tanque já estiver no nível seguro estabelecido. Além disso, podem-se 

observar chaves com codificação diferente, evitando o acionamento acidental de 

equipamentos ou mesmo o acionamento por pessoas não autorizadas. A criatividade dos 

operadores é fundamental para criação do maior número possível de poka yoke, que sejam 

simples, efetivos e tenham foco em atividades que geram riscos de saúde e segurança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12: Exemplos de Poka yoke 
Fonte: TPM Unilever (2006) 
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Para que este passo seja efetivo é necessário à aplicação do poka yoke nas atividades 

que realmente apresentam riscos a saúde e segurança dos colaboradores. 

3.8 Implementação Integrada do Passo 6 

Ao iniciar o passo 6, os operadores já possuem um excelente nível de conhecimento dos 

equipamentos e das atividades, adquiridos na implementação integrada dos cinco passos. 

Nesta fase deverá ser revisto todos os controles estabelecidos da etapa 1 a 5. É preciso 

reexaminar os padrões de limpeza, inspeção, lubrificação e manutenção incorporando as 

experiências adquiridas até a etapa 5 de modo a garantir a eficiência dos controles e 

minimizar ou eliminar a possibilidade de ocorrência de acidentes. Os padrões deixam de ser 

provisórios e passam a ser definitivos. 

A principal atividade do passo 6 é a revisão de todos os padrões provisórios de limpeza, 

inspeção, lubrificação e manutenção, inclusive dos itens de SHE. Por exemplo, a revisão 

poderá incluir novas formas de realizar uma atividade, inclusão de itens que não haviam sido 

contemplados por falta de conhecimento e modificações nos equipamentos e ferramentas, que 

tornem as atividades mais seguras. Esta atividade tem forte relação com os elementos de 

controle operacional e preparação para emergência do SHE FWS, justamente por serem os 

elementos que estabelecem os controles para os riscos identificados pelo sistema, exemplos 

de controle podem ser proteções de máquina, EPIs, treinamento, automação e novas práticas. 

A Figura 3.13 a seguir demonstra a relação do passo 6 com os elementos do SHE FWS:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.13 - Integração do passo 6 da manutenção autônoma com o SHE FWS e Pilar SHE. 
Fonte: O autor (2008) 



Capítulo 3                                  Modelo para a Integração do TPM e o SHE FWS na Unilever 

69 
 

3.9 Implementação Integrada do Passo 7 

Ao chegar no último passo da implementação do pilar de manutenção autônoma a área 

deverá estar bem diferente do início, porém mais do que mudanças físicas e a eliminação das 

perdas, espera-se encontrar operadores autônomos que conseguem administrar sua rotina sem 

a necessidade de intervenções constantes da coordenação e gerência da área. Em relação aos 

aspectos de SHE, neste passo todos os riscos de saúde e segurança ocupacional estarão 

eliminados ou muito bem controlados, porém é preciso manter toda a energia das etapas 

anteriores, pois, neste momento, inicia-se uma fase de manutenção de tudo o que foi 

alcançado e não se pode esquecer que o processo de melhoria é contínuo e não pode estagnar. 

Para manter a empolgação e motivação dos operadores é importante a participação efetiva do 

gerenciamento superior (coordenador e gerente da área, ou seja, os líderes diretos) através do 

estabelecimento anual de metas desafiadoras, relacionadas não apenas aos indicadores de 

produtividade e qualidade, mas também aos de SHE, como por exemplo, número de melhorias 

SHE, número de reporte de incidentes e condições abaixo do padrão e o número de LPPs. 

A sistemática de realização de inspeções periódicas pelo gerenciamento superior na área 

será fundamental para acompanhar e monitorar a performance das atividades desenvolvidas. 

Para isso deverá ser criado um formulário com os principais pontos a serem observados e 

estabelecido a periodicidade trimestral para realização das inspeções. Antes de cada inspeção 

do gerenciamento superior, é importante que os próprios operadores façam uma inspeção e 

corrijam os possíveis problemas durante as reuniões semanais de manutenção autônoma em 

conjunto com as áreas, como por exemplo, manutenção e gestão SHE. O formulário de 

auditoria deve contemplar aspectos de produtividade, perdas, qualidade e SHE, os resultados 

da auditoria, ou seja, a pontuação alcançada, devem estar relacionadas nas metas incluídas 

para medir o pagamento da remuneração variável. O nível de cultura dos operadores e as 

condições da área garantem a manutenção dos sistemas de gestão implementados.        

As atividades chaves que devem ser realizadas no passo 7 são as seguintes: 

• Estabelecer metas desafiadoras para estimular o processo de melhoria contínua, incluir 

SHE. 

• Criar sistemática de inspeção periódica do gerenciamento superior, incluindo itens de 

SHE. 

 

A Figura 3.14 ilustra a relação entre as atividades de TPM dos pilares de manutenção 

autônoma e SHE com o SHE FWS no passo 7. Percebe-se uma forte relação com o elemento 
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17 do SHE FWS, que trata da revisão do sistema de gestão, a realização das auditorias pela 

operação e gerenciamento superior vai alimentar o sistema e estabelecer planos de melhoria 

contínua, além da busca pela excelência, este processo vai evitar surpresas desagradáveis em 

auditorias oficiais. 

 

Figura 3.14- Integração do passo 7 da manutenção autônoma com o SHE FWS e Pilar SHE 
Fonte: O autor (2008) 

 

3.10 Considerações Finais 

O modelo de integração proposto neste trabalho demonstra como simples mudanças nas 

ferramentas e na metodologia de TPM podem ser adotadas para incluir aspectos de SHE na 

rotina dos operadores. Nos dias atuais, é comum escutar dos líderes que a saúde e segurança 

da força de trabalho são valores para a empresa, porém muitas vezes isso não se reflete nas 

atividades e metas cobradas pela empresa aos seus funcionários, o foco maior tem sido 

sempre nos indicadores de produtividade e qualidade. Ao perceber que isto também ocorre na 

Unilever, foi observado a necessidade de gerar um modelo que buscasse aliar todos os 

aspectos, inserindo no centro das atividades o valor das pessoas para o negócio. A integração 

efetiva das ferramentas de TPM ao SHE FWS pode ser o modelo que será adotado em todas as 

fábricas da Unilever na busca da excelência em manufatura.  

A implementação deste modelo não deverá ser uma tarefa fácil, pois será necessário 

mudar a cultura das pessoas, sem esquecer da preservação da saúde e segurança e fazer com 
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que as atividades sejam incorporadas pela operação é um grande desafio, porém os resultados 

que serão colhidos após a implementação serão compensadores. O esforço e 

comprometimento da equipe de TPM e Gestão de SHE da Unilever Fábrica Suape são 

diferenciais para implementação deste modelo com sucesso.
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4 PLANEJAMENTO E APLICAÇÃO DO MODELO INTEGRADO NA 

UNILEVER  

O objetivo deste Capítulo é apresentar o planejamento para aplicação do modelo 

proposto de integração da metodologia de TPM e a gestão de segurança ocupacional e saúde. 

Especificamente entre os pilares SHE e de Manutenção Autônoma com o SHE Framework 

Standard (SHE FWS), aplicados na fábrica Suape da Unilever.  

A implementação do Pilar de Manutenção Autônoma ocorre em 7 passos, conforme 

apresentado no capítulo anterior e avança gradativamente nas áreas e linhas de produção da 

Fábrica, de acordo com o Master Plan (Plano Principal) do pilar estabelecido pela gerência. 

Além disso, em cada passo da manutenção autônoma, as ferramentas são implementadas de 

maneira gradativa, para facilitar o entendimento e aplicação pelos funcionários.      

 

4.1 Master Plan do Pilar de Manutenção Autônoma 

O Master Plan do pilar de manutenção autônoma define a ordem e o prazo em que as 

áreas devem iniciar as atividades de implementação do TPM e a área piloto, que é a primeira 

área a iniciar as atividades. As razões para isso são as seguintes: a área piloto é considerada 

uma área de testes, onde as ferramentas e o modelo de implementação são testados e dessa 

forma são feitas as adequações necessárias, antes de iniciar a replicação do TPM nas demais 

áreas. Por esta razão a área piloto está sempre à frente das demais, pois o processo de 

implementação do TPM não permite erros que ponham em dúvida a credibilidade da 

ferramenta pelos operadores, a mudança de cultura deve ser continua e consistente. Outra 

razão para definição do Master Plan é que como a empresa não possui recursos para iniciar 

com as atividades de manutenção autônoma em todas as áreas ao mesmo tempo, visto que isto 

envolve recursos financeiros e de mão-de-obra, pois são necessários investimentos para 

restauração das áreas de trabalho e é necessário priorizar a alocação de recursos. 

A definição do cronograma de implementação na fábrica Suape foi realizada em uma 

reunião gerencial, onde foram analisados os seguintes indicadores das linhas de produção: 

velocidade, eficiência operacional, número de quebras nos equipamentos, taxa de ocupação, 

volume de produção, nível de automação e importância dos itens produzidos. Após a análise 

destes indicadores e dos recursos disponíveis, foi definido o Master Plan, sendo que a ordem 
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estabelecida seguiu as linhas mais importantes da fábrica em ordem decrescente, onde os 

investimentos aplicados iriam gerar o maior retorno para o negócio. A Figura 4.1 a seguir 

ilustra o Master Plan do pilar de manutenção autônoma que está sendo utilizado na fábrica 

Suape. 

Figura 4.1 – Master Plan do pilar de manutenção autônoma  
Fonte: O autor (2007) 

 

Além da Figura 4.1 ilustrar a implementação gradativa dos passos da manutenção 

autônoma em cada área produtiva da fábrica Suape da Unilever, pode-se perceber nos 

próximos 4 anos à ordem de implementação estabelecida, o tempo estimado em cada passo, 

visualizar o avanço da implementação e como estará a fábrica nos próximos 4 anos. Até o 

final de 2009 todas as áreas produtivas da fábrica terão iniciado as atividades de TPM, porém 

percebe-se que é um longo caminho até que todas as áreas atinjam o passo 7 da manutenção 

autônoma. O Master Plan deve ser seguido como guia para o início das atividades em cada 

área, atualizado de acordo com a aplicação das atividades e discutido nas reuniões gerenciais 

e de manutenção autônoma para evitar desvios e corrigir falhas.  
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4.2 Plano de Implementação de Manutenção Autônoma por Passo 

Para coordenar e facilitar a implementação do modelo integrado pode ser seguido os 

planos de implementação, definidos para cada um dos 7 passos. No plano de implementação 

estão descritas as atividades que devem ser desenvolvidas em cada passo e a linha do tempo 

em semanas com a indicação de quando cada atividade ou treinamento deve iniciar ou ser 

realizada, sendo que nos casos de treinamento, também existe a indicação da carga horária de 

cada um. Além disso, estão indicadas as atividades prévias de cada passo e os indicadores que 

devem ser implementados e medidos. A criação dos planos facilitará a gestão e controle da 

implementação do TPM nas linhas de produção, além de padronizar a seqüência e linha do 

tempo das atividades. O acompanhamento do plano de implementação deve ser realizado pela 

área de gestão de TPM e pelos operadores das linhas de produção, durante as reuniões 

semanais de manutenção autônoma. Quando algum desvio for observado, ações corretivas 

deverão ser tomadas, envolvendo as pessoas necessárias. Na Figura 4.2 a seguir, pode ser 

observado as atividades prévias que devem ser realizadas antes do início da implementação do 

TPM em todas as áreas, de acordo com o modelo integrado. 

Figura 4.2 – Plano de Implementação para as Atividades Prévias do modelo  
Fonte: O autor (2007) 

 

Na Figura 4.2 podemos observar a descrição da atividade, a carga horária necessária 

para sua realização e o pilar responsável pela execução. As atividades prévias são 

fundamentais para capacitar a operação nas metodologias de SHE e TPM, se esta etapa não 

for bem executada, os operadores podem ter dificuldades, como falta de entendimento e 

comprometimento com a aplicação das ferramentas. A atividade de 5S é considerada a base 

para implementação de TPM, por isso deve ser a primeira ferramenta a ser implementada. O 
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treinamento deve ter uma carga horária de 8 horas, com exposição teórica e prática na área de 

trabalho. Os treinamentos de LPP e etiquetas, estão relacionados a aplicação das ferramentas 

de TPM que serão utilizadas com o início do passo 1. Para aplicação das ferramentas de TPM 

é fundamental o conhecimento da linha de produção, por isso o conhecimento dos operadores 

deve ser nivelado através dos treinamentos de troca de variante, mecânica básica e 

conhecimento da linha (operacional). 

Para atuar de maneira adequada nas perdas da linha de produção, é necessário que os 

lançamentos dos tempos de produção sejam realizados corretamente no Auto Controle, por 

isso a inclusão do treinamento prévio na ferramenta. A capacitação em qualidade é 

considerada no treinamento de atributos e variáveis, fundamental para controlar a qualidade 

dos produtos produzidos. A capacitação em SHE é oferecida nos treinamentos de análise de 

risco das tarefas, sistemas de bloqueio e abandono de área. A intensa e diversificada carga de 

treinamentos já começa a demonstrar aos operadores, o nível de conhecimento que será 

alcançado com a implementação de TPM, que considera fundamental a educação e o 

treinamento.     

A primeira semana de implementação do Passo 1 exige dedicação total do time de 

operação, a linha de produção deve parar e todo o time de operação e padrinhos de 

manutenção são convidados a receber os treinamentos introdutórios. O primeiro dia da 

semana deve ser reservado para o treinamento comportamental. O processo de TPM modifica 

a cultura de trabalho dos operadores, e durante este processo, conflitos podem surgir, por isso 

é importante trabalhar o comportamento e valores do grupo no primeiro dia. No final das 8 

horas de curso é realizado um churrasco de confraternização com participação dos operadores 

e liderança da fábrica, reafirmando o compromisso de todos com a implementação de TPM. O 

segundo dia é reservado para o treinamento de introdução ao TPM, nele os operadores 

aprendem sobre a origem e a filosofia de TPM e compreendem a lógica do sistema de gestão. 

Ainda no segundo dia são ministrados os treinamentos de passo 1, que foca nas atividades que 

serão desenvolvidas no passo, e o treinamento de anomalias, que busca despertar maior 

criticidade da operação em relação às falhas que ocorrem nas máquinas, como por exemplo, 

trincas e oxidação, que não recebem atenção dos operadores para correção no dia-a-dia. 

O terceiro dia da primeira semana deve ser reservado para grande limpeza, onde os 

operadores terão contato com a máquina para aplicar os conceitos e ferramentas de TPM 

aprendidos em sala de aula. Porém antes de iniciar as atividades na linha, o pilar de SHE 

realiza um diálogo, chamado 10 minutos de segurança, para conscientizar os operadores que 
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as atividades devem ser realizadas com segurança. O dia da grande limpeza é cansativo e deve 

criar nos operadores o desejo de não mais admitir que a máquina volte a ficar suja. O quarto 

dia deve ser reservado para o treinamento de quadro de atividades, onde os operadores vão 

trabalhar todos os dias, atualizando indicadores, elaborando LPPs e realizando o fluxo de 

etiquetas, além deste treinamento, também devem ser apresentados os formulários e fluxo de 

registro de melhorias. O último dia da semana deve ser utilizado para ajustar a máquina, pois 

na grande limpeza várias intervenções são realizadas com desmontagem e ajuste de 

equipamentos, com isso a linha pode reiniciar a produção na semana seguinte de maneira 

mais tranqüila e aplicando todo o conhecimento de TPM adquirido. Na Figura 4.3 pode-se 

observar o plano de implementação do passo 1 da manutenção autônoma, de acordo com o 

modelo integrado proposto nesta dissertação. 

Figura 4.3 – Plano de Implementação para o passo 1 do modelo  
Fonte: O autor (2007) 

 

Na Figura 4.4 a seguir, pode-se observar os indicadores que serão monitorados. Os 

indicadores são corporativos, determinados pela Unilever, serão medidos pelos operadores de 

produção mensalmente, com o auxilio do time de gestão de TPM. Utilizando um software de 

propriedade da Unilever chamado Auto Controle, onde os operadores fazem o lançamento do 

tempo das atividades e perdas das linhas de produção, com exceção dos indicadores 

relacionados ao número de etiquetas e LPPs, que serão monitorados através de planilhas. 
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Figura 4.4 – Indicadores do passo 1 do modelo 
Fonte: O autor (2007) 

 

O pilar SHE iniciou suas atividades em Julho de 2008 e deverá trabalhar em conjunto 

com o pilar de manutenção autônoma e a área de gestão de TPM na adequação das 

ferramentas e implementação do modelo integrado, as atividades do modelo do passo 1 foram 

bem desenvolvidas e as do passo 2 ainda estão em execução na área piloto. Com isso, o 

modelo do passo 1 está sendo replicado para outras áreas.  

Após aprovação na auditoria de mudança de passo a linha de produção deve parar para 

receber o treinamento do passo 2, o treinamento teórico não deve durar mais do que 2 horas, 

porém logo em seguida os operadores devem ir para o local de trabalho e exercitar a abertura 

de etiquetas azuis e vermelhas com foco na eliminação de fontes de sujeira, locais de difícil 

acesso e pontos de melhoria SHE. As etiquetas abertas no passo 2 possuem uma maior 

complexidade, por isso sua resolução exige uma análise mais detalhada dos operadores e 

padrinhos de manutenção. Após o treinamento do passo 2, os operadores deverão receber o 

treinamento sobre controle visual, que é uma ferramenta fundamental na aplicação da 

metodologia do TPM, este treinamento deverá ser ministrado pela equipe de TPM, que logo 

em seguida deverá montar um quadro com exemplos de controle visual utilizados em toda a 

fábrica. O treinamento de perigos e riscos específicos da área, deverá ser preparado e 

ministrado pela área de gestão SHE, que será responsável pelo suporte na aplicação dos 

conhecimentos pela operação. Este momento é muito importante na capacitação dos 

operadores em relação aos riscos existentes na sua área,   

Os indicadores do passo 2 devem ser criados pela área de gestão SHE, que deve ainda 

treinar os operadores no conceito e memória de cálculo, além de efetuar os cálculos 

mensalmente. Na Figura 4.5 a seguir, pode-se observar o plano de implementação do passo 2 

no modelo integrado.  
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Figura 4.5 – Plano de Implementação para o passo 2 do modelo 
Fonte: O autor (2008) 

 

Após aprovação na auditoria de mudança de passo, a linha deverá parar a produção para 

receber o treinamento de passo 3, nele os operadores deverão conhecer o modelo dos 

formulários que serão utilizados na elaboração dos padrões provisórios e a importância dos 

padrões para alcançar os objetivos do TPM, após a parte teórica que dura 4 horas os 

operadores devem iniciar a confecção dos padrões na área de trabalho. Além da elaboração 

dos padrões, no passo 3 também são realizados os treinamentos de pontos SHE e controle 

visual, fundamentais na aplicação da metodologia TPM.  

A identificação dos pontos SHE pela operação, com auxílio do controle visual e da área 

de gestão SHE, contribuem para massificar na operação o conceito de trabalho seguro, logo 

em seguida o treinamento de pontos fracos dos equipamentos com foco em SHE vai estimular 

os operadores a buscarem soluções com objetivo de eliminar os pontos fracos relacionados a 

SHE, já que até então, o foco dos operadores era buscar solução apenas para pontos fracos dos 

equipamentos relacionados ao aumento de produtividade. O indicador de perda de massa 

deverá ser criado e monitorado pelos operadores, que deverão medir toda a massa que é 

descartada devido a problemas de qualidade na fabricação, o objetivo deste indicador é evitar 

a perda financeira com descarte de produto e preservar o meio ambiente. Na Figura 4.6 a 

seguir pode-se observar o plano de implementação do passo 3. 
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Figura 4.6 – Plano de Implementação para o passo 3 do modelo 

Fonte: O autor (2008) 
 

Para implementação sistemática do modelo, deve-se seguir o master plan do pilar de 

manutenção autônoma, com a indicação da ordem das áreas e período de cada passo. Em 

seguida, deve-se consultar o plano de implementação de cada passo e seguir as atividades. O 

controle visual em planilhas facilita o acompanhamento, a implementação deve ser 

acompanhada em todos os níveis, desde o operacional até o gerencial e sempre que necessário 

ações corretivas devem ser tomadas para correção de rumo.  

Após aprovação na auditoria de mudança de passo a linha de produção deve parar e 

receber o treinamento do passo 4, que explica a metodologia de aplicação baseada em casos 

reais ocorridos na área. Após o levantamento dos casos reais, devem ser elaborados módulos 

de treinamento para que através da capacitação os operadores consigam evitar que eventos 

indesejáveis ocorram novamente. A elaboração dos módulos deverá ser realizada pelo time de 

manutenção, com suporte técnico de consultoria externa caso necessário. Os módulos devem 

ser ministrados um de cada vez, com intervalos médios de 2 meses para que os operadores 

possam aplicar os conhecimentos de cada módulo. A elaboração da árvore de perigos 

(baseada em casos reais) e aplicação de cases de melhoria SHE, são importantes marcos na 

aplicação do passo. Para elaborar a árvore de perigos será necessário um treinamento 

específico na metodologia, a árvore será a base para definição dos cases de melhoria SHE. 

Porém para aplicação dos cases é importante o treinamento nas ferramentas de análise. Na 

Figura 4.7 a seguir pode-se observar o plano de implementação do passo 4. 
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Figura 4.7 – Plano de Implementação para o passo 4 do modelo 
Fonte: O autor (2008) 

 

O treinamento do passo 5 deverá enfatizar a revisão dos padrões com base no que foi 

aprendido no passo 4. Além da revisão dos padrões, a transferência das atividades entre a 

operação e a manutenção será outra atividade fundamental na aplicação do passo, para isso 

devem ser realizadas reuniões sistemáticas com a participação dos dois times (operação e 

manutenção) e tudo deve ser bem acordado para evitar problemas futuros, uma lista com as 

tarefas de cada time deverá ser elaborada para formalizar a atividade. Os treinamentos de 

FISPQ e Diamante de Hommel deverão ser ministrados pela área de gestão SHE, pois se trata 

de um conhecimento técnico, caso necessário poderá ser utilizado uma consultoria externa.  

A aplicação dos conceitos na identificação de produtos químicos deverá ser 

acompanhada pela área técnica de gestão SHE e deverá ser realizada durante o andamento do 

passo 5, poderão ser utilizadas etiquetas azuis e vermelhas para identificar as anomalias, como 

por exemplo, produtos químicos com identificação errada ou ausência de identificação. O 

treinamento de poka yoke deverá ser ministrado pelo time de TPM, e sua aplicação pela 

operação acompanhada para garantir a utilização da ferramenta com foco na lista de tarefas 

prioritárias, que deverá ser elaborada pelos próprios operadores com foco na eliminação das 

maiores perdas. O indicador com número de poka yokes deverá ser criado e monitorado 

mensalmente pelos operadores através de gráficos. Na Figura 4.8 a seguir pode-se observar o 

plano de implementação do passo 5. 
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Figura 4.8 – Plano de Implementação para o passo 5 do modelo 
Fonte: O autor (2008) 

 

Após aprovação na auditoria de mudança do passo 5, o treinamento do passo 6 deverá 

focar na revisão final dos padrões, incluindo os itens de SHE. Neste momento os padrões 

provisórios se tornarão definitivos, por isso será necessário apoio das áreas de manutenção e 

gestão SHE, com intuito de garantir a qualidade dos padrões. Na Figura 4.9 a seguir pode-se 

observar o plano de implementação do passo 6. 

 

Figura 4.9 – Plano de Implementação para o passo 6 do modelo 
Fonte: O autor (2008) 

 
O foco do treinamento do passo 7 deverá ser a sistemática de auditorias e o método de 

realização das auditorias para manutenção do nível alcançado, disciplina é fundamental neste 

passo. A definição das metas para melhoria contínua deverá ser cuidadosa, para manter a 

equipe motivada, além disso, a elaboração do formulário de auditoria também deverá receber 

cuidado especial, de forma que os itens incluídos consigam garantir a manutenção do nível 

alcançado durante o programa de auditorias do passo 7. A autonomia dos operadores neste 

estágio da implementação deverá ser elevada, com isso os operadores deverão fazer a gestão 

autônoma da sua área em aspectos relacionados a produção, manutenção e SHE. Na Figura 

4.10 a seguir pode-se observar o plano de implementação do passo 7. 
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Figura 4.10 – Plano de Implementação para o passo 7 do modelo  
Fonte: O autor (2008) 

 
Enfim, os planos de implementação de cada passo serão utilizados como guia para 

aplicação das atividades, a forma gráfica dos planos está relacionada ao controle visual, 

largamente utilizado na metodologia de TPM, para também facilitar a compreensão pelas 

pessoas envolvidas. 

 

4.3 Considerações Finais 

Neste Capítulo foi dada continuidade a construção do modelo integrado que está sendo 

aplicado na fábrica Suape da Unilever, com a apresentação do plano de implementação de 

cada passo, de acordo com o modelo integrado. O conceito de controle visual aplicado na 

construção dos planos ajuda muito na compreensão da ordem das atividades e o momento 

correto de aplicar cada uma delas. O acompanhamento da evolução das atividades do TPM 

com a utilização dos planos, ajuda a identificar os desvios de rota e propor ações de melhoria. 

O planejamento e aplicação do modelo representam um aspecto fundamental para obter 

os resultados esperados com a implementação do modelo integrado, a ordem e a forma de 

implementar as atividades ajudam na compreensão das atividades e consequentemente 

influem no nível de comprometimento dos operadores. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A fábrica onde o modelo está sendo aplicado passa por um forte processo de redução de 

custos para consolidar sua posição estratégica entre as principais fábricas de shampoo e creme 

dental da Unilever no Brasil e no mundo. O custo de fabricação de unidades localizadas no 

sudeste do Brasil (shampoo) e na Ásia (creme dental) constitui uma forte ameaça para 

incorporar o volume dos mercados abastecidos pela Fábrica Suape. Apesar disso, a fábrica 

possui aspectos favoráveis como incentivos fiscais, qualidade dos produtos fabricados, infra-

estrutura física, localização, cultura e os sistemas de gestão que estão sendo implementados, 

entre eles o SHE FWS e o TPM contribuem para reduzir os custos de fabricação.     

Este trabalho teve como objetivo principal, desenvolver um modelo de sistema 

integrado de gestão com resultados sólidos a médio e longo prazo, que podem gerar vantagem 

competitiva para fábrica, que disputa com outras fábricas do mesmo segmento dentro da 

Unilever, o abastecimento de mercados na América Latina. O modelo combina a metodologia 

do SHE FWS e a dos pilares de manutenção autônoma e SHE do TPM, buscando integrar as 

práticas de melhoria da produtividade, sem deixar de lado os conceitos de saúde e segurança 

ocupacional. Dessa forma, foram utilizadas as ferramentas tradicionais de TPM, como 

etiquetas de identificação, LPPs, padrões provisórios e controle visual, incluindo suas 

adequações para atender as necessidades de saúde e segurança ocupacional, de forma a 

contribuir para os elementos de gestão do SHE FWS. 

Com a aplicação do modelo proposto foi possível atingir o objetivo principal desta 

dissertação e também foram observados avanços em relação aos objetivos específicos. O 

primeiro objetivo específico, que foi promover o melhor entendimento dos conceitos e 

práticas de TPM e do SHE FWS, foi possível de ser atingido após o estudo das metodologias e 

adequações realizadas na aplicação dos passos da manutenção autônoma, com a inclusão dos 

conceitos de saúde e segurança ocupacional, a discussão dos conceitos com os profissionais 

da área garantiu ainda mais a promoção e o melhor entendimento.  

O segundo objetivo específico, que foi mostrar aos funcionários das áreas de gestão e 

operação que as atividades de TPM podem ser relacionadas às atividades de SHE, pode ser 

alcançado após a conclusão do modelo e com os treinamentos inicias. Normalmente os 

operadores tinham dúvidas de como relacionar as atividades de saúde e segurança 

ocupacional com as atividades do novo sistema de gestão que é o TPM. O modelo facilitou 

bastante o entendimento e a valorização dos aspectos de SHE em relação à melhoria da 
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produtividade trazida fortemente pelo TPM. 

O terceiro objetivo específico, que foi adequar as ferramentas de TPM para aplicação 

em atividades de saúde e segurança ocupacional, foi alcançado e contribuiu bastante para 

diminuir a complexidade e facilitar o entendimento e aplicação do modelo, tendo em vista que 

a criação de novas ferramentas e treinamentos poderia desviar o foco das atividades e tornar o 

modelo complexo para entendimento dos operadores. 

O quarto objetivo específico, que foi transferir a responsabilidade de algumas atividades 

de gestão SHE para as áreas de operação, dividindo as responsabilidades e dando autonomia, 

pode ser observado nas áreas, apesar da implementação ainda estar no início. Essa é uma das 

maiores contribuições do modelo para gestão da fábrica. 

Levando em consideração que o modelo proposto ainda está no início da 

implementação e o curto tempo de implementação das ações estabelecidas, os resultados 

obtidos, em relação aos indicadores e ao próprio envolvimento e motivação das pessoas, 

foram acima da expectativa. Outras áreas, além da linha piloto, já estão iniciando as 

atividades de integração propostas no modelo. Percebe-se que o processo de implementação 

de TPM transfere diversas atividades para a operação e a integração das atividades de gestão 

de saúde e segurança torna a metodologia ainda mais robusta na busca da excelência em 

manufatura. Estes são aspectos fundamentais observados e que tornam a crença na busca pela 

autonomia da manufatura cada vez mais próxima. Ao transferir as atividades para operação, 

cria-se uma rede de pessoas comprometidas e responsáveis, percebendo-se o verdadeiro 

significado da letra T na sigla TPM, que é a total participação das pessoas e áreas da empresa. 

Quando a delegação de atividades vem acompanhada de forte capacitação, as chances 

de se obter sucesso são bem maiores, além do mais, conforme comentado, o envolvimento e 

motivação das pessoas, quando passam a acreditar que a metodologia em implementação é 

um caminho concreto para melhoria contínua da área de trabalho e dos processos, vem sendo 

formidável. Grande parte desta motivação foi gerada pela delegação de autonomia aos 

operadores e funcionários da área de gestão SHE, para conduzirem as ações de 

implementação e prática das ferramentas integradas. Ao perceber as melhorias nos processos 

e equipamentos com a aplicação das ações do modelo integrado, cresce nos operadores o 

envolvimento e a satisfação de que executando se consegue. Por decisão gerencial, as 

atividades de implementação do modelo não avançam de passo se não houver certeza de que 

os operadores realmente se apropriaram das ferramentas, este aspecto é bastante positivo.  

Outro ponto positivo que facilitou bastante o início da implementação e a própria 



Capítulo 5                                                                                      Conclusões e Recomendações 

85 
 

concepção do modelo é o nível de aplicação dos 5S encontrado na fábrica, caso contrário o 

foco da operação seria justamente na formação da base, que é a aplicação dos 5S, que trata da 

eliminação de supérfluos, organização, limpeza, identificação e disciplina.      

Além dos aspectos positivos acima destacados, outras oportunidades de melhoria 

puderam ser observadas ao longo do desenvolvimento deste trabalho. A integração das 

atividades de TPM com os demais sistemas de gestão utilizados na fábrica é um passo 

importante que deve ser dado em busca da excelência, os sistemas já implementados são 

ISO9001 e o protocolo ambiental do SHE FWS. A necessidade de diminuir custos torna a 

integração dos sistemas uma atividade estratégica para gerar vantagem competitiva para 

fábrica. A melhoria contínua dos processos é um aspecto fundamental de um bom sistema de 

gestão, por isso durante a aplicação do modelo, podem ser necessárias alterações a fim de 

aproximar ainda mais, a teoria à prática e assim otimizar os processos e o modelo. Isso deverá 

ser observado na aplicação do modelo em áreas administrativas, que possuem uma dinâmica 

diferente das áreas produtivas, como por exemplo, não possui máquinas e grandes riscos de 

segurança associados. 

O cumprimento do Master Plan de TPM nas áreas deve ser cuidadosamente observado 

pela gerência, para garantir os recursos necessários e evitar atrasos por ausência da liderança. 

Isso se faz necessário, tendo em vista a necessidade e a importância do modelo para gerar 

ganhos à estratégia da fábrica. O sucesso na implementação deste modelo deve influenciar os 

modelos de gestão aplicados em outras fábricas da Unilever, tendo em vista que a Unilever 

tem diferentes tipos de fábrica, em virtude da variedade de produtos que a marca possui, 

como por exemplo, sorvetes, maioneses, desodorantes aerosol e cremes para pele. Por isto, 

outra recomendação é testar a implementação do modelo nessas fábricas, que além das 

máquinas, possuem aspectos culturais diferentes. 

Enfim, é importante destacar a importância da adequação das ferramentas para 

operacionalizar o modelo e de se formar uma base conceitual, através de capacitação, para 

facilitar e agilizar a sua replicação. É fundamental a participação das pessoas envolvidas na 

construção e adequação do modelo a ser implementado, para promover uma mudança real e 

permanente.  

 

 



Referências Bibliográficas______________________________________________________ 

86 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Boletim Instituto Brasil/TPM, IB/TPM. São Paulo, 2000. 

 

CERQUEIRA, Jorge Pedreira de. Sistemas de Gestão Integrados: ISO9001; NBR16001; 

OHSAS18001; SA8000. Conceitos e Aplicações. Qualitymark, 2006. 

 

DEMING, W.E. Qualidade: A Revolução da Administração. Ed. Saraiva, 1990.  

 

HISTÓRIA da Unilever. Disponível em www.unilever.com.br. Acesso em 07|04|2007. 

 

IM&C INTERNATIONAL, JAPAN INSTITUTE OF PLANT MAINTENANCE. 

Tókio, Japão. Manual do Curso de Instrutores de TPM 2004. 

 

JAPAN INSTITUTE OF PLANT MAINTENANCE, Tokyo, Japão. Manual do Curso de 

Facilitadores de TPM 1971. 

 

SHE FRAMEWORK STANDARD UNILEVER, Manual de Aplicação. 2000. 

 

SUZUKI, Tokutaro. TPM in Process Industries. Productivity Press, 1995. 

 


