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RESUMO 
 

O presente trabalho apresenta a implantação de um programa de Manutenção 
Produtiva Total (TPM) no processo produtivo da SINCOL S/A, empresa madeireira 
situada no município de Caçador que está passando por melhorias em sua produção 
através da implementação do Sistema Toyota de Produção. Em um processo 
produtivo a eficiência e disponibilidade dos equipamentos são fundamentais para 
que uma empresa possa alcançar dois dos seus principais objetivos, que são a 
qualidade e produtividade. A Manutenção Produtiva Total abrange desde a alta 
direção até os operários da fábrica, e visa à manutenção autônoma, ou seja, motivar 
os operadores a detectarem e relatarem, rapidamente, quaisquer anomalias em 
seus equipamentos, permitindo que eles próprios ou que equipes de manutenção 
atuem antes que essas falhas ocorram. O objetivo do trabalho é auxiliar na 
implantação do TPM através do kaizen e descrever passo a passo,desde a escolha 
das máquinas que serão incluídas inicialmente e servirão como modelos para outros 
equipamentos, a definição das verificações que os operadores farão nas máquinas, 
a eliminação de locais de difícil acesso à manutenção e fontes de sujeira e a 
elaboração de quadros de gestão visual do programa TPM.  

 
Palavras chave: TPM, manutenção autônoma, eficiência e kaizen. 
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ABSTRACT 
 

This paper presents the implementation of a Total Productive Maintenance (TPM) on 
the production process of SINCOL S / A, timber company located in the town of 
Caçador, that is going through improvements on its production through the 
implementation of the Toyota Production System. In a production process, efficiency 
and availability of equipment are essential to a company to achieve two of its main 
objectives, which are the quality and productivity. Total Productive Maintenance 
ranges from high management until the factory workers, and aims to autonomous 
maintenance, that is, to motivate the operators to detect and report quickly any 
abnormalities in their equipment, allowing themselves or maintenance teams to act 
before such failures occur. The proposal of this paper is to help and to describe  step 
by step implementation of TPM, through kaizen since the choice of machines to be 
included initially and will serve as models for other equipment, the definition of the 
checks that operators will make the machines, t� ���������� �� areas of difficult 
access for maintenance and sources of dirt and the development of visual 
management boards.  
 
Keywords: TPM, autonomous maintenance, efficiency and kaizen 
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M��F – Mean Time To Failure (Tempo Médio Até a Falha) 
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��F – Troca Rápida de Ferramenta 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A cada dia, se procura evoluir industrialmente para conquistar a fidelidade de 

novos clientes e manter a dos antigos.  Isso porque, com o surgimento de novas 

empresas, o mercado está cada vez mais competitivo, fazendo com que as 

organizações busquem novos meios e tecnologias para se tornarem mais eficientes 

em seu ramo, melhorando assim sua produtividade e a qualidade dos produtos. 

Estamos em um mundo em que se deve aliar o menor custo com a melhor 

qualidade, portanto devemos buscar reduzir cada vez mais as pequenas fontes de 

desperdício para que possamos oferecer aos clientes, o melhor custo-benefício ao 

invés do menor preço. 

 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

 

A concorrência entre as nações e a instabilidade econômica mundial fazem 

com que as organizações adotem medidas para manter-se no mercado, e para que 

isso aconteça, a busca pela melhoria contínua, tanto nos produtos como nos 

processos e serviços, é muito importante.  

Mas para que essas melhorias tornem-se realidade, um dos fatores mais 

importantes em uma indústria é a manutenção dos seus equipamentos. Até então, 

as organizações tinham ignorado o impacto da manutenção na qualidade do 

produto, custo de produção e mais importante, no lucro. A opinião geral tem sido “a 

manutenção é um mal necessário” ou “nada pode ser feito para melhorar os custos 

de manutenção”. 

A Manutenção Produtiva Total (TPM) é uma ferramenta cuja principal 

característica é eliminar as perdas das máquinas, como paradas por quebras ou 

manutenções, e aumentar seu índice de eficiência, visando à manutenção 

autônoma, isto é, criar uma relação íntima entre pessoas e máquinas despertando 

no operador uma relação de cuidado com seu equipamento. 

Este trabalho apresentará a implantação da Manutenção Produtiva Total na 

empresa SINCOL S/A. 
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1.2 PROBLEMA 

 

 

A referida empresa, atualmente passa por mudanças em seu processo 

produtivo, através da implementação do Sistema Toyota de Produção. O foco no 

cliente fez com que o mix de produtos fosse adequado à sua necessidade, 

ocasionando uma reação em cadeia dentro da fábrica, ou seja, para manter esse 

foco, toda a produção teve que ser nivelada conforme a venda dos produtos, que por 

sua vez, necessitou de um layout adequado, treinamento dos colaboradores e, 

principalmente, a dedicação dos gestores. 

Alguns objetivos estão sendo gradativamente alcançados, dentre os principais 

estão: o aumento da produção e da produtividade. Porém, como não existem 

sistemas perfeitos, notou-se que algumas máquinas, que antes trabalhavam 

individualmente e com altos estoques, agora organizadas em células de produção e 

em fluxo contínuo, passaram a mostrar que as paradas por quebras e manutenções 

corretivas são mais frequentes e notáveis, ocasionando a paralisação de toda a 

linha. 

Diante do exposto acima, pergunta-se: De que maneira a Manutenção 

Produtiva Total pode ser implantada a fim de que o número de paradas causadas 

por manutenções corretivas diminua? 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 

Com a globalização, a concorrência entre as empresas cresce a cada dia, 

isso requer menor tempo de resposta diante dos clientes. Para alcançar esse 

objetivo, as organizações devem manter seus equipamentos e colaboradores 

devidamente aptos e flexíveis perante as mudanças de mercado e novas 

tecnologias. 

Os equipamentos somente irão produzir com qualidade quando for possível 

desempenhar suas funções básicas de forma constante. Para isso, a manutenção 

dos mesmos é fundamental para o bom andamento do processo produtivo. 
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Como a empresa está passando por um processo de melhoria de sua 

produção, é necessário um alto grau de confiabilidade dos equipamentos, bem como 

sua eficiência, maximizando a utilização dos componentes mecânicos. 

 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

 

Auxiliar na implantação de um programa de Manutenção Produtiva Total na 

empresa SINCOL S/A, localizada no município de Caçador - SC.  

 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 

a) Definir quais máquinas serão incluídas no programa de Manutenção 

Produtiva Total; 

b) Efetuar levantamento das verificações a serem realizadas nas máquinas para 

a elaboração dos cecklist’s; 

c) Eliminar locais de difícil acesso à manutenção e fontes de sujeira;  

d) Confeccionar quadros de gestão visual de TPM nos setores produtivos; 

e) Ministrar treinamento de TPM para os gestores e operadores de cada setor. 

 

 

1.5 METODOLOGIA 

 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho, serão utilizados os procedimentos a 

seguir: 

 

 



16 
 

1.5.1 Natureza da Pesquisa 

 

 

A natureza do presente trabalho procedeu-se de forma aplicada através de 

abordagem qualitativa e quantitativa. 

Para Roesch (1999, p.125): 

 
Em princípio, qualquer tipo de projeto pode ser abordado da perspectiva 
quantitativa e qualitativa, embora se possa generalizar dizendo que a 
tendência seria utilizar um enfoque mais quantitativo na avaliação de 
resultados e um enfoque mais qualitativo na avaliação formativa, enquanto 
na pesquisa-diagnóstico, na proposição de planos e na pesquisa aplicada 
uma combinação de ambos é geralmente utilizada. 

 

 

1.5.2 Tipo de Pesquisa 

 

 

O trabalho foi realizado por meio de pesquisa exploratória, descritiva, 

bibliográfica e documental. 

Para Andrade (2001, p. 124): 

 
São finalidades de uma pesquisa exploratória, sobretudo quando 
bibliográfica, proporcionar maiores informações sobre determinado assunto; 
facilitar a delimitação de um tema de trabalho; definir objetivos ou formular 
as hipóteses de uma pesquisa ou descobrir novo tipo de enfoque para o 
trabalho que se tem em mente. Através das pesquisas exploratórias avalia-
se a possibilidade de desenvolver uma boa pesquisa sobre determinado 
assunto. 
 

Ainda Andrade (2001, p.124), quanto à pesquisa descritiva: 

 
[...] os fatos são observados, registrados, analisados, classificados e 
interpretados, sem que o pesquisador interfira neles. Isto significa que os 
fenômenos do mundo físico e humano são estudados, mas não 
manipulados pelo pesquisador. 

 

 

1.5.3 Delimitação do Universo 

 

 

O desenvolvimento do trabalho aconteceu nas extensões da empresa 

SINCOL S/A, localizada no município de Caçador – SC. 
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1.5.4 Técnicas e Instrumentos de Coletas de Informações 

 

 

Este estudo é baseado na prática de coleta de informações através da 

observação participativa, documentos e relatórios da empresa, de forma secundária.  

O método utilizado para a implantação do programa TPM foi através do 

kaizen. 

 

 

1.5.5 Procedimento para Análise de Informações 

 

 

A análise de informações foi feita através de gráficos e sob o método 

descritivo. 

 

 

1.6 ESTRUTURA CAPITULAR 

 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso divide-se em três capítulos. 

No primeiro capítulo apresentam-se os elementos básicos para a realização 

deste trabalho, começando pela introdução, abrangendo a apresentação do tema, o 

problema, a justificativa, o objetivo geral e os objetivos específicos e por fim a 

metodologia. 

O segundo capítulo está dividido em duas partes, sendo a primeira parte a 

Fundamentação Teórica, que aborda os assuntos relacionados com o tema 

escolhido para este; a segunda parte denominada Desenvolvimento, traz o objetivo 

geral, desdobrando-se nos objetivos específicos, onde se apresenta e analisa os 

dados coletados de acordo com a propósito do presente trabalho.   

E o terceiro capítulo, que apresenta a conclusão deste trabalho, na qual se 

observou o resultado deste estudo e que os objetivos propostos foram alcançados. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1.1 Sistema Toyota de Produção 

 

 

O Sistema Toyota de Produção (STP) consiste em uma série de atividades 

que promovem a redução de custos através da eliminação de desperdício, para 

alcançar uma melhor produtividade (SABBAG, 1989). 

O STP é a abordagem única da Toyota para a produção. É a base para 

grande parte do movimento de “produção enxuta” que nos últimos 10 anos tem 

dominado as tendências industriais. Mas para ser uma indústria enxuta, é preciso 

fazer um produto fluir através de processos ininterruptos de agregação de valor, um 

sistema puxado partindo da necessidade do cliente, reabastecendo somente o que a 

operação seguinte for consumir em curtos intervalos, e uma cultura em que todos 

participem da melhoria contínua (LIKER, 2005). 

Ainda Liker (2005) diz que o diagrama “Casa do STP” é um dos símbolos 

mais facilmente reconhecíveis na indústria moderna. Mas por que uma casa? 

Porque uma casa é um sistema estrutural. Só é forte se o telhado, as colunas e as 

fundações são fortes. Uma conexão fraca fragiliza o sistema. Nessa estrutura 

destacam-se os dois pilares, o just-in-time, talvez a característica mais visível e mais 

popularizada do STP, e a autonomação, que significa nunca deixar que um defeito 

passe para a próxima estação (automação com um toque humano). A figura 1 

mostra o diagrama da “Casa do STP”. 
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Figura 1 – O Sistema Toyota de Produção 
Fonte: (LIKER, 2005) 
 

 
Para Slack et al. (1997, p. 474): 

 
O just-in-time (JIT) é uma abordagem disciplinada, que visa aprimorar a 
produtividade global e eliminar os desperdícios. Ele possibilita a produção 
eficaz em termos de custo, assim como o fornecimento apenas da 
quantidade necessária de componentes, na qualidade correta, no momento 
e locais corretos, utilizando o mínimo de instalações, equipamentos, 
materiais e recursos humanos. O JIT é dependente do balanço entre a 
flexibilidade do fornecedor e a flexibilidade do usuário. Ele é alcançado 
através da aplicação de elementos que requerem um envolvimento total dos 
funcionários e trabalho em equipe. Uma filosofia chave do JIT é a 
simplificação.  
 

Para Sabbag (1989, p. 68): 

 
O outro pilar do Sistema Toyota é a “automação com toque humano”. 
Existem muitas máquinas que só começam a operar após pressionar ou 
ligar de uma chave. Temos também muitas máquinas de alto desempenho e 
alta velocidade. Por exemplo, se algo incomum acontece, se uma 
substância estranha entra, o equipamento e a matriz podem quebrar. O 
refugo pode atrapalhar o processo regular da máquina ou, se o macho 
quebrar e começarem a aparecer defeitos, isso pode criar, imediatamente, 
dezenas ou centenas de produtos com defeito. Nesse caso, máquinas não 
trabalhariam, nem funcionariam apropriadamente. Como podemos prevenir 
isto? Nós designamos um operário para cada máquina? Se a automação 
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significa precisamente isso, não se pode esperar a eficiência através da 
automação. Na Toyota, seguimos estritamente esse tipo de automação. 

 
Ao aplicar o STP, é necessário examinar o processo de produção a partir da 

perspectiva do cliente. A principal questão é “o que o cliente quer com esse 

processo?”, podendo ser considerado tanto para clientes internos, ou seja, dos 

próximos passos da linha de produção, quanto o cliente externo final. Isso define 

valor agregado. Para o cliente, você pode observar um processo e separar os 

passos que agregam valor dos que não o fazem (LIKER, 2005). 

Conforme Liker (2005, p. 47), “a Toyota identificou sete grandes tipos de 

perdas sem agregação de valor em processos administrativos ou de produção [...]”. 

 
1. Superprodução. Produção de itens para quais não há demanda, o que 

gera perda excesso de pessoal e de estoque e com os custos de 
transporte devido ao estoque excessivo. 

2. Espera (tempo sem trabalho). Funcionários que servem apenas para 
vigiar uma máquina automática ou que ficam esperando pelo próximo 
passo do processamento, ferramenta, suprimento, peça, etc., ou que 
simplesmente não têm trabalho para fazer devido a falta de estoque, 
atrasos no processamento, interrupção do funcionamento de 
equipamentos e gargalos de capacidade. 

3. Transporte ou movimentação desnecessária. Movimento de estoque em 
processo por longas distâncias, criação de transporte ineficiente ou 
movimentação de materiais, peças ou produtos acabados para dentro 
ou fora do estoque ou entre processos. 

4. Superprocessamento ou processamento incorreto. Passos 
desnecessários para processar as peças. Processamento ineficiente 
devido a uma ferramenta ou ao projeto de baixa qualidade do produto, 
causando movimento desnecessário e produzindo defeitos. Geram-se 
perdas quando se oferecem produtos com qualidade superior à que é 
necessária. 

5. Excesso de estoque. Excesso de matéria-prima, de estoque em 
processo ou de produtos acabados, causando lead times mais longos, 
obsolência, produtos danificados, custos de transporte e de 
armazenagem e atrasos. Além disso, estoque extra oculta problemas, 
como desbalanceamento da produção, de entregas atrasadas, dos 
fornecedores, defeitos, equipamentos em conserto e longo tempo de 
setup (preparação). 

6. Movimento desnecessário. Qualquer movimento inútil que os 
funcionários têm que fazer durante o trabalho, tais como procurar, pegar 
ou empilhar peças, ferramentas, etc. Caminhar também é perda. 

7. Defeitos. Produção de peças defeituosas ou correção. Consertar ou re-
trabalhar, descartar ou substituir a produção e inspecionar significam 
perdas de manuseio, tempo e esforço (LIKER, 2005, p. 47- 48). 

 

Abaixo, na figura 2, tem-se um exemplo de perdas em um sistema de valor: 
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Figura 2 – Perdas em um Sistema de Valor 
Fonte: (LIKER, 2005) 
 

 

Segundo Bresciani (2009), a maior parte das atividades em uma empresa 

típica não agrega valor ao produto, podendo ser considerado um desperdício. O foco 

da produção enxuta é a redução dessas atividades, e não especificamente na 

melhoria em processos que agregam valor. Isso acontece porque quando atacados, 

os desperdícios geram melhores resultados do que as atividades que agregam valor, 

uma vez que o produto fica pouco tempo agregando valor (serviços que os clientes 

estão dispostos a pagar) e muito mais tempo não agregando valor. Esse raciocínio é 

representado pela figura 3. 

 

 
Figura 3 – Enfoque da Produção Enxuta 
Fonte: (BRESCIANI, 2009) 
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Mas para transformar o processo de fabricação em um sistema enxuto é 

necessário antes definir o que é valor e mapear seu fluxo. 

Para Rother e Shook (2003, p. 4): 

 
O mapeamento do fluxo de valor é uma ferramenta que utiliza papel e lápis 
e o ajuda a enxergar e entender o fluxo de material e informação na medida 
em que o produto segue o fluxo de valor. O que queremos dizer por 
mapeamento do fluxo de valor é simples: siga a trilha da produção de um 
produto, desde o consumidor até o fornecedor, e cuidadosamente desenhe 
uma representação visual de cada processo no fluxo de material e 
informação. Então, formule um conjunto de questões chave e desenhe um 
mapa do “estado futuro” de como o valor deveria fluir. Fazendo é o melhor 
caminho para ensinar a você mesmo enxergar valor, e especialmente, as 
fontes de desperdício. 
 

Ainda com Rother e Shook (2003), explicam porque o mapeamento do fluxo 

de valor é uma ferramenta essencial: 

a) Ajuda a visualizar não somente processos individuais, e sim todo o fluxo; 

b) Ajuda a identificar mais do que os desperdícios. Mapear ajuda a identificar as 

fontes de desperdício em um fluxo de valor; 

c) Possibilita uma linguagem comum para tratar dos processos de manufatura; 

d) Tornar as decisões sobre o fluxo visíveis, de modo que você pode discuti-las. 

De outra maneira, muitas decisões do processo produtivo 7s �
���
�� >��

omissão; 

e) Reúne conceitos e técnicas enxutas, evitando a implementação de algumas 

técnicas isoladamente; 

f) Forma a base de um plano de implementação. Ao ajudá-lo desenhar como o 

fluxo deveria operar, os mapas de fluxo de valor tornam-se referência para a 

implementação enxuta; 

g) Mostra a relação entre fluxo de informação e o fluxo de material; 

h) É muito mais útil do que ferramentas e diagramas de layout que produzem um 

conjunto de passos que não agregam valor, lead time, distância percorrida, a 

quantidade de estoque, entre outros. O mapa do fluxo de valor é uma 

ferramenta qualitativa como é descrita em detalhes como a unidade produtiva 

deveria operar para criar o fluxo. Números são bons para criar um senso de 

urgência ou como medidas e comparações antes / depois. O mapeamento de 

fluxo de valor é bom para descrever o que você realmente irá fazer para 

chegar a esses números. 
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Para Womack e Jones (1996) a aplicação da produção enxuta deve seguir 

cinco princípios básicos: 

a) Determinar o que é valor sob o ponto de vista do cliente, ou seja, identificar o 

que o cliente está disposto a pagar; 

b) Identificar o fluxo de valor mapeando toda a sequência das operações e 

atividades que agregam e que não agregam valor no processo produtivo; 

c) Implantar fluxo contínuo (FIFO1) em um número máximo de processos 

possíveis, pois é a melhor maneira de reduzir desperdícios; 

d) Implantar lógica puxada de produção, ou seja, o setor final recebe a ordem de 

produção e “puxa” os processos anteriores, onde não for possível implantar 

fluxo contínuo, devido a distâncias entre máquinas, por exemplo. Produzindo 

somente o necessário e quando for solicitado; 

e) Por último, buscar a perfeição através da melhoria contínua deve ser o 

objetivo da empresa, sempre que o nível de satisfação for atingido deve-se 

evoluir e buscar melhorias. 

Abaixo, nas figuras 4 e 5, uma comparação entre fluxo de um sistema típico 

(empurrado) com vários estoques intermediários, sem fluxo contínuo e maior tempo 

de resposta ao cliente,  e um fluxo de um sistema enxuto (puxado) com fluxo 

contínuo, e menor tempo de resposta ao cliente, respectivamente: 

 

                                                           
1
 FIFO: First In First Out = Primeiro que Entra Primeiro que Sai (HOMINISS, 2010). 
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Figura 4 – Fluxo de Valor Empurrado 
Fonte: (HOMINISS, 2010) 
 

 
Figura 5 – Fluxo de Valor Puxado 
Fonte: (HOMINISS, 2010) 

 
 

Existem ferramentas que auxiliam na implementação do STP, além da TPM 

se pode citar algumas delas: 
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Kanban: “É um sistema de informação visual, que fornece instruções para o 

processo de produção sobre o que deve ser produzido, quando deve ser produzido e 

quanto deve ser produzido” (HOMINISS, 2009, p. 7). 

Para Slack et al. (1997, p. 486): 

 
O controle kanban é um método de operacionalizar o sistema de 
planejamento e controle puxado. Kanban é a palavra japonesa para cartão 
ou sinal. Ele é algumas vezes chamado de ‘correia invisível’, que controla a 
transferência de material de um estágio a outro da operação. Em sua forma 
mais simples, é um cartão utilizado por um estágio cliente, para avisar seu 
estágio fornecedor que mais material deve ser enviado. 
 

Existem diferentes tipos de kanban: 

a) Kanban de transporte: usado para avisar o estágio anterior que o material 

pode ser retirado do estoque e transferido para uma destinação específica. 

Contém dados, como descrição, número e para qual lugar o produto deve ser 

enviado. 

b) Kanban de produção: é um sinal para um processo produtivo de que ele pode 

começar a produzir um item para que seja colocado em estoque. Pode conter 

informações sobre o produto, numeração, processo que será feito e destino. 

c) Kanban do fornecedor: é semelhante ao kanban de transporte, porém ele é 

utilizado para fornecedores externos (SLACK et al., 1997).  

A figura 6 exemplifica um sistema kanban: 

 

 
Figura 6 – Sistemas Puxados Interno e Externos 
Fonte: (LIKER, 2005) 
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Heijunka: é a palavra japonesa para nivelamento da produção em volume e 

combinação (mix) de produtos de modo constante ao longo do tempo. Não se 

fabrica os produtos conforme sequência real dos pedidos dos clientes, o que pode 

subir e descer drasticamente, e sim toma o volume total de pedidos nivelando-os 

para que sejam produzidas quantidades e combinações iguais a cada dia (LIKER, 

2005). 

, ������ � �@��>����
� ��� >����<=� ��7��5�����D �� 7�4�D ������7 ���7 ��

mesmo item produzidos sequencialmente, ocasionando setups e a não 

disponibilização de produtos diferentes no estoque. Já a figura 8 mostra uma 

produção nivelada, sem setups e com itens diferentes disponíveis a cada dia: 

 
Figura 7 – Produção Tradicional (Desnivelada) 
Fonte: (LIKER, 2005) 
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Figura 8 – Produção de Modelo Misto (Nivelado) 
Fonte: (LIKER, 2005) 
 

SMED: Single Minute Exchange of Die ou simplesmente TRF (troca rápida de 

ferramenta) é uma técnica que visa diminuir o tempo de preparação de uma 

máquina (setup) aumentando assim o índice de eficiência do equipamento 

(SHINGO, 2000). 

Nas operações de setup tradicionais ocorrem vários tipos de perdas: 

a) Tempo de máquina parada, enquanto o produto acabado é transportado para 

o estoque ou o próximo lote de matéria-prima é retirado do estoque após o 

término do lote anterior; 

b) Peças defeituosas descobertas somente após a montagem, isso gera uma 

perda de tempo enquanto o processo é recomeçado; 

c) A desorganização das ferramentas do equipamento (SHINGO, 2000). 

5S: é uma ferramenta que representa os cinco esses (5S’s) iniciais das 

palavras em japonês, Seiri, Seiton, Seiso, Seiktsu e Shitsuke. Pode ser, ou não, uma 

atividade voluntária pelos empregados nos seus postos de trabalho. 

No Brasil, é normalmente representado pelos cinco sensos com as seguintes 

denominações: 

- Senso de Utilização (SEIRI); 
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- Senso de Ordenação (SEITON); 

- Senso de Limpeza (SEISO); 

- Senso de Saúde (SEIKETSU); 

- Senso de Autodisciplina (SHITSUKE). 

Para Masao (1997, p. 2): 

 
A campanha iniciada para acabar com os desperdícios transformou-se em 
5S por englobar hoje o senso de saúde e o senso de bons hábitos. 
Consequentemente é mais conveniente promovê-lo como uma atividade 
que visa a construir postos de trabalho seguros e agradáveis com a 
participação de todos. Sentir prazer no trabalho é um fator fundamental para 
se ter felicidade na vida, e ainda, trabalhando felizes, as pessoas acabam 
não gerando desperdícios. 
 

Os princípios básicos do 5S e seus resultados são ilustrados a seguir: 

 
Figura 9 - Os Princípios Básicos do 5S e seus Resultados 
Fonte: (XENOS, 1998) 

 
Kaizen: é uma palavra japonesa que significa melhoramento contínuo, ou 

mudança boa. 

Para Imai apud Slack et al. (1997, p. 599): 

 
Kaizen significa melhoramento. Mais: significa melhoramento na vida 
pessoal, na vida doméstica, na vida social e na vida de trabalho. Quando 
aplicada para o local de trabalho, kaizen significa melhoramentos contínuos 
envolvendo todo mundo – administradores e trabalhadores igualmente. 
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Empresas que implantam o STP realizam eventos kaizen, que são trabalhos 

realizados em determinados setores ou departamentos por um grupo de pessoas, 

geralmente cinco integrantes, que estudam e executam melhorias no processo 

produtivo no período de uma semana (HOMINISS, 2010). 

 

 

2.1.2 Manutenção 

 

 

Aurélio apud Xenos (1998, p. 18) define a manutenção como: 

 
As medidas necessárias para a conservação ou a permanência de alguma 
coisa ou de uma situação ou ainda como os cuidados técnicos 
indispensáveis ao funcionamento regular permanente de motores e 
máquinas. 
 

Normalmente, as atividades de manutenção eram consideradas como um mal 

necessário por muitas pessoas em diferentes empresas. Recentemente esse 

conceito caiu em descrédito e hoje ela pode ser tratada como uma função 

estratégica, pois existe uma maior preocupação com a produtividade e qualidade 

dos produtos, segurança, envelhecimento dos equipamentos e a necessidade de 

reduzir custos.  

E mais, as indústrias estão cada vez mais automatizadas, as exigências e 

volume de produção são maiores do que em décadas passadas. Tudo isso reflete 

em um compromisso e ao mesmo tempo um desafio para as empresas, ou seja, a 

manutenção pode ser considerada como a base de toda atividade industrial 

(XENOS, 1998). 

Algumas considerações do por que a produção se preocupar em cuidar de 

suas instalações de forma sistemática: 

a) Segurança melhorada: instalações bem mantidas têm menor probabilidade de 

falhar, o que poderia apresentar riscos para o pessoal; 

b) Confiabilidade aumentada: conduz a menos tempo perdido com consertos e 

menos interrupções, gerando níveis de serviços mais confiáveis; 

c) Maior qualidade: equipamentos mal mantidos não garantem produtos de 

qualidade; 
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d) Menores custos: reduzir defeitos impactando em menos ações corretivas, as 

quais têm valor de custo mais elevado do que ações de prevenção; 

e) Maior tempo de vida: cuidados com limpeza ou lubrificação podem prolongar 

a vida útil dos equipamentos; 

f) Valor final mais alto: instalações bem mantidas são geralmente mais fáceis de 

vender no mercado de segunda mão (SLACK, 1997). 

 

 

2.1.2.1 Manutenção corretiva 

 

 

A manutenção corretiva sempre é feita depois que a falha ocorreu. É 

importante levar em consideração os fatores econômicos. Do ponto de vista do custo 

direto de manutenção, a corretiva é mais barata do que prevenir falhas dos 

equipamentos, entretanto, pode causar grandes perdas por interrupção da produção. 

Xenos (1998, p. 23) cita alguns fatores que devem ser considerados antes de 

se optar pela manutenção corretiva: 

 
- Existem ações preventivas que podem ser tomadas para evitar a 
ocorrência de falha no equipamento? Estas ações são tecnicamente viáveis 
e econômicas? Se não houver ações preventivas viáveis e econômicas, a 
manutenção corretiva pode ser um método de manutenção adequado. 
- Em muitos casos, como não se pode prever o momento de ocorrência das 
falhas, existe a possibilidade de haver interrupções da produção de forma 
inesperada. Se esta interrupção for excessivamente longa, poderá haver 
prejuízos significativos para a empresa. 
- Mesmo optando pela manutenção corretiva para algumas partes menos 
críticas do equipamento, é preciso ter os recursos necessários – peças de 
reposição, mão-de-obra e ferramental – para agir rapidamente, visando à 
redução de possíveis impactos da falha na produção. Há casos em que é 
vantajoso ter componentes montados em estoque para substituição rápida 
na área. O reparo do componente danificado poderá ser feito 
posteriormente pela oficina central ou por uma empresa terceirizada. 
 

Mesmo optando pela manutenção corretiva, é fundamental se esforçar para 

identificar precisamente as causas fundamentais da falha e bloqueá-las. 

 

 

2.1.2.2 Manutenção preventiva 
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A manutenção preventiva visa eliminar ou reduzir as probabilidades de falhas 

por manutenção através da limpeza, lubrificação, substituição e verificação das 

instalações em intervalos pré-planejados. 

Segundo Xenos (1998) a manutenção preventiva é um conjunto de ações 

executadas em intervalos fixos, tendo como objetivo eliminar ou reduzir a incidência 

de falhas ou degradação do equipamento. O aspecto fundamental da manutenção é 

agir com antecedência para bloquear as causas potenciais de falhas nos 

equipamentos. 

Ainda Xenos (1998, p. 136) define a manutenção preventiva em: 

 
- Inspeções periódicas de partes específicas e medições de parâmetros do 
equipamento para monitorar sua degradação e detectar sinais de falhas ou 
condições anormais; 
- Reformas periódicas de partes do equipamento que se desgastam ao 
longo do tempo; 
- Troca periódica de partes do equipamento que se desgastam ao longo do 
tempo, seja pelo uso ou por agentes naturais. 

 

 

2.1.2.3 Manutenção preditiva 

 

 

“A manutenção preditiva permite otimizar a troca das peças ou reforma dos 

componentes e estender o intervalo de manutenção, pois permite prever quando a 

peça ou componente estarão próximos do seu limite de vida” (XENOS, 1998, p. 25). 

De acordo com Nepomuceno (2002, p. 41): 

 
A manutenção Preditiva tem por finalidade estabelecer, numa instalação 
industrial qualquer, quais são os parâmetros que devem ser escolhidos em 
cada tipo de máquina ou equipamento, em função das informações que as 
alterações de tais parâmetros sobre o estado mecânico de um determinado 
componente (pistões, dilatação, rolamentos, vazão, particulado, entre 
outros). Em base a tais informações, a análise dos mesmos permitirá que 
sejam tomadas providências visando evitar estragos de monta ou mesmo 
situações catastróficas irreversíveis. 
 

Nos programas de manutenção preditiva, existem técnicas de monitoramento 

e diagnóstico dos equipamentos. Como: 

Análise de vibrações: é uma das técnicas mais empregadas nos sistemas de 

manutenção preditiva. A vantagem da monitoração de vibração para diagnóstico de 

defeitos está no número de informações que podem ser extraídas da análise em 

máquinas rotativas, por exemplo. Neste tipo de análise, a condição de operação é 
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avaliada contínua ou periodicamente. A época de revisão da máquina é determinada 

quando se prevê que níveis inaceitáveis de vibração serão atingidos (COMITTI, 

2005). 

Termografia: é amplamente aplicada na indústria, podendo ser usada para 

detectar todo e qualquer defeito que gere a troca ou perda de calor. Pode ser muito 

utilizada tanto na detecção de falhas elétricas quanto mecânicas. Por exemplo, a 

passagem de corrente elétrica por zonas de mau contato produz um aquecimento 

nas emendas ou conexões devido à centelhamento ou perdas térmicas, podendo 

chegar a uma intensidade tal que faça fundir ou romper as conexões ou emendas. 

A inspeção termográfica é uma técnica de inspeção não destrutiva, realizada 

com a utilização de sistemas infravermelhos, para a medição de temperaturas, ou 

observação de padrões diferenciais de distribuição de calor, fornecendo informações 

relativas à condição operacional de um componente, equipamento ou processo. 

Estas inspeções são executadas de acordo com uma rota e periodicidade pré-

estabelecidas (COMITTI, 2005). 

Tribologia: é a ciência e tecnologia que estuda a interação entre duas 

superfícies com movimentos relativos, incluindo o atrito, desgaste e lubrificação. Na 

manutenção preditiva, são duas as técnicas mais utilizadas: a análise de óleos e 

análises das partículas de desgaste (BRESCIANI, 2009). 

A análise de óleos tem como objetivo determinar o momento adequado para a 

renovação do óleo de um componente lubrificado ou de um circuito hidráulico, 

regulando, com isso, o grau de degradação ou de contaminação buscando 

economizá-lo através da otimização do intervalo entre as trocas. Também, detectar 

os primeiros sintomas de desgaste de um componente, estudando as 

particularidades do desgaste geradas pelo atrito entre as peças metálicas em 

contato (SANTOS; COMITTI, 2003). 

 
A análise de partículas de desgaste está relacionada com a análise dos 
óleos lubrificantes. No entanto a análise do óleo lubrificante determina a 
condição atual do óleo, a análise de partículas possibilita uma informação 
direta sobre o equipamento. Esta informação é determinada pelo estudo da 
forma, composição, tamanho e quantidade de partículas presentes nos 
óleos lubrificantes (BRESCIANI, 2009, p. 82). 
 

Ultra-som: é uma ferramenta de diagnóstico preditivo que facilita o trabalho, 

em ambientes de extremo barulho, a localização de vazamentos em tubulações de 

ar comprimido, vapor, gás, água e perdas de vácuo. Isso é possível porque o 
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aparelho capta sons na frequência de 40.000 Hz (faixa do ultra-som, inaudível para 

o ser humano) convertendo para som audível para o operador, através de sondas 

metálicas ou acústicas. As principais fontes de ultra-som são: atrito, vibração em alta 

frequência, impacto, turbulência (vazamentos de gases ou líquidos), arco elétrico e 

geradores artificiais (transmissores) (COMITTI, 2003). 

 

 

2.1.2.4 Manutenção produtiva 

 

 

Para Xenos (1998, p.28):  

 
A manutenção produtiva pode ser entendida como a melhor aplicação dos 
diversos métodos de manutenção, visando otimizar os fatores econômicos 
da produção, garantindo a melhor utilização e maior produtividade dos 
equipamentos com o custo mais baixo. 
 

Outro princípio da manutenção produtiva é que somente as ações do 

departamento de manutenção são insuficientes para melhorar o desempenho dos 

equipamentos e busca a estreita cooperação com outros departamentos da 

empresa, principalmente com o de produção. Afinal, a operação dos equipamentos 

pelos funcionários da produção influencia diretamente os custos de manutenção. 

Em suma, o objetivo fundamental não é apenas evitar falhas dos 

equipamentos, mas aplicar a melhor combinação dos métodos de manutenção para 

que a produção não fique prejudicada, obtendo um grande resultado econômico 

para toda a organização (XENOS, 1998). 

 

 

2.1.3 Manutenção Produtiva Total 

 

 

Na década de 1960, a Nippon Denso Co. Ltd., empresa fabricante de 

componentes eletrônicos, pertencente ao grupo Toyota, foi a primeira a operar com 

a manutenção preventiva em toda a sua planta industrial. Com alto nível de 

automação, a manutenção tornou-se um problema, pois necessitava cada vez mais 

de pessoas especializadas. Consequentemente o setor de manutenção passou a ser 
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cobrado com maior frequência, o que levou a certas tarefas rotineiras serem 

passadas para os operadores, ficando conhecida como “manutenção autônoma”. 

Assim começa a surgir o primeiro conceito básico do que passou a ser a TPM 

(BRESCIANI, 2009). 

Em meados da década de 1970 surgiu no Japão a TPM (Total Productive 

Maintenence ou Manutenção Produtiva Total), adaptando-se ao sistema de 

disponibilidade integral das máquinas em sistemas de produção sem estoques, 

promovendo a integração total entre homem, máquina e empresa, firmando assim a 

preocupação e ação de todos quanto aos meios de produção (BRESCIANI, 2009). 

Inicialmente o foco era a manutenção dos equipamentos, e com objetivo de 

eliminar as perdas geradas pelos mesmos. Como uma empresa é um organismo 

complexo, essas melhorias foram sendo limitadas pela interface com os demais 

setores da produção, o que gerou uma necessidade de abrangência dos princípios 

básicos da TPM aos outros setores (NETTO, 2008). 

Em 1989, uma nova definição passou a abranger todo o setor de produção, 

passando a enfatizar o processo produzir e a eliminação de todas as perdas do 

mesmo, além das perdas das máquinas. Atualmente, a TPM engloba todos os 

setores da organização, estabelecendo um sistema de gestão totalmente integrado, 

focando o atendimento ás diretrizes do negócio da empresa, passando a contribuir 

com todos os setores, além da manutenção (NETTO, 2008). 

 

 

2.1.3.1 Objetivos da TPM 

 

 

Os principais objetivos da TPM visam o aumento da confiabilidade nos 

equipamentos, eliminação das quebras e melhorias do índice de disponibilidade das 

máquinas, assegurando assim o fluxo contínuo da produção e garantia de qualidade, 

através de um gerenciamento integrado homem e máquina para a melhoria da 

atividade industrial (POSSAMAI, 2002). 

TPM significa: 

 
· Maximização do rendimento operacional das máquinas e equipamentos; 

· Sistema que envolve todo o ciclo de vida útil do equipamento; 
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· Sistema que requer a participação de todos, desde a alta direção até os 
últimos dos operacionais; 

· Movimento motivacional na forma de trabalho em grupo, por meio de 
atividades voluntárias (BRESCIANI, 2009). 

 

Para Yamaguchi (2005, p.14) pode-se dizer que o objetivo da TPM é: 

 
[...] ‘a melhoria da estrutura empresarial mediante a melhoria da qualidade 
de pessoal e de equipamento’. Melhoria da qualidade de pessoal significa a 
formação de pessoal adaptado à era da automação fabril. Em outras 
palavras, cada pessoa deve adquirir novas capacidades. 
 

 
2.1.3.2 As seis grandes perdas dos equipamentos 

 

 

A Manutenção Produtiva Total permite que os operários e líderes, 

devidamente treinados, possam identificar problemas de forma imediata. Assim, a 

deficiência das entradas (inputs) do sistema (homem, máquina, materiais e métodos) 

pode ser considerada perdas. Podem-se descrever seis grandes perdas dos 

equipamentos (NAKAJIMA, 1989): 

1) Perda por parada acidental: “conhecida como perda por avaria, são as 

perdas de tempo e de materiais devido à parada do equipamento por 

quebra ou falha” (BRESCIANI, 2009 p.30). É originada da não manutenção 

ou da manutenção incorreta. Causa prejuízo de operação e financeiro, 

sendo considerada a mais significativa (NETTO, 2008); 

2) Perda por mudança de linha e regulagens (setup): a mudança de linha e 

regulagem causa a parada de produção. O tempo de preparação para 

trocas serve para preparar a produção subsequente. O objetivo da gestão 

da produção é minimizar essas paradas através de atividades de melhoria 

contínua que aponte a melhor metodologia envolvendo o planejamento e a 

gestão (BRESCIANI, 2009); 

3) Perda por pequenas paradas: “são pequenas paradas no qual a máquina 

fica inoperante por qualquer motivo, conhecida como ‘esperas’” 

(BRESCIANI, 2009 p. 30). O somatório dessas paradas representa uma 

quantidade significativa a longo prazo. Podem ser causados por baixo 

fornecimento de matéria prima, pequenas paradas e produtos defeituosos. 

Uma vez eliminadas, a linha volta a operar normalmente (NETTO, 2008); 
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4) Perda por queda de velocidade: “é a diferença entre a velocidade real da 

máquina e a velocidade projetada, muitas vezes devido às condições 

inadequadas do equipamento” (BRESCIANI, 2009 p. 31); 

5) Perda por defeito no processo de produção: é a perda gerada por produtos 

que precisarão ser retrabalhados ou até mesmo eliminados. A TPM atua 

para que máquinas e equipamentos funcionem com alta disponibilidade e 

qualidade na manufatura de produtos (NETTO, 2008); 

6) Perda no início da produção (startup): “essas perdas estão relacionadas a 

restrições técnicas dos equipamentos, que acarretam em um período de 

estabilização das condições dos equipamentos após o período de parada”. 

Ocorrem depois de um longo tempo sem produção, por exemplo, depois de 

dias sem trabalho ou intervalo de almoço (BRESCIANI, 2009 e NETTO, 

2008). 

 

 

2.1.3.3 Perdas esporádicas x perdas crônicas 

 

 

As perdas crônicas têm como característica a sua “invisibilidade” diante das 

situações de falhas, onde geralmente os esforços têm um enfoque em perdas 

esporádicas. 

Esse conceito é representado pela figura de um iceberg, onde a ponta é 

apenas uma porção do conjunto, são chamadas de perdas esporádicas que ocorrem 

eventualmente, normalmente de grande proporção, sendo facilmente identificar, 

analisar e medir, criando condições diferentes da normal e cujas causas são 

desconhecidas (NAKAJIMA, 1989). 

Na maioria das vezes, os fatores que concentram maior atenção são aqueles 

que provocam as grandes interrupções do ciclo de trabalho são deixados de lado, 

por exemplo, detritos, atritos, sujeiras, folgas, vibrações, corrosão e deformações. 

Conforme Bresciani (2009, p.32): 

Essas imperfeições causam as chamadas perdas crônicas. São aquelas 
que ocorrem permanentemente, normalmente em intensidades pequenas, 
devido a falhas de projeto do equipamento ou na montagem de seus 
componentes, ou instalação, ou ainda, devido a deficiência de outros 
elementos, por exemplo, tensão, alimentação, temperatura, limpeza e entre 
outros, até mesmo de operação. 
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Em suma, todas essas pequenas imperfeições são responsáveis por uma 

considerável parcela de tempo de máquina parada, que muitas vezes ficam cobertas 

pelas demais (BRESCIANI, 2009). 

Esse conceito pode ser representado conforme a figura 10: 

 
Figura 10 – Perdas Esporádicas x Perdas Crônicas 
Fonte: (HOMINISS, 2010) 
 

 

2.1.3.4 Curva da banheira 

 

 

A curva da banheira mostra um período inicial em que a frequência de falhas 

é decrescente (mortalidade infantil), um período intermediário em que a frequência 

de falhas é constante (falhas aleatórias), seguido de um período final em que a 

frequência aumenta com o tempo. 

A curva da banheira é um modelo de falha geralmente aceito e que 

representa a combinação de diferentes modelos de falhas para vários tipos de 

equipamentos (XENOS, 1998). 

Abaixo, o gráfico 1, mostra a curva da banheira: 
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Gráfico 1 - Curva da Banheira 
Fonte: (XENOS, 1998) 

 

 

2�� � TPM em prática, é possível reduzir a frequência de ocorrência de 

falhas no início da operação de novos equipamentos. Na prática, a mortalidade 

infantil é causada por problemas de projeto, fabricação, instalação e manutenção e 

pode ser minimizada através da prática de prevenção de manutenção. 

Xenos (1998, p. 73) conclui que: 

 
Deve-se iniciar o treinamento dos operadores e técnicos de manutenção 
com antecedência para evitar erros de operação e manutenção no período 
inicial de funcionamento do equipamento. Ao longo da operação do 
equipamento, as falhas aleatórias – que caracterizam uma frequência 
constante de ocorrência de falhas – podem ser minimizadas com ações 
preventivas sistemáticas que visam a bloquear a deterioração acelerada do 
equipamento. A redução das falhas por desgaste – que caracterizam um 
frequência crescente de ocorrência de falhas – pode ser conseguida através 
da prática do kaizen para introduzir melhorias no projeto original do 
equipamento durante sua operação. 
 

O gráfico 2 mostra como a curva da banheira pode ser suavizada através da 

TPM:  
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Gráfico 2 - Suavizando a Curva da Banheira 
Fonte: (XENOS, 1998) 

 

 

2.1.3.5 Os oito pilares da TPM 

 

 

A implantação de um programa de TPM varia de empresa para empresa, 

porém alguns princípios são básicos para todas elas. Esses princípios são 

denominados como pilares de sustentação da TPM.  

Para Bresciani (2009, p.35): 

 
Grande é a diversidade dos pilares encontrados em empresas, bem como a 
estrutura adotada para colocar as mudanças culturais, a filosofia que o TPM 
provoca em prática. Há casos em que o TPM é utilizado como ferramenta 
do Lean, outros em que é utilizado como característica norteadora para as 
decisões estratégicas da empresa. 
 

Os pilares podem ser representados através da figura 11: 
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Figura 11 - Os Oito Pilares da TPM 
Fonte: (HOMINISS, 2010, adaptado) 

 

 

2.1.3.5.1 Primeiro pilar: manutenção autônoma 

 

 

Muitas vezes o mau funcionamento de um equipamento ocorre devido ao 

conflito ou relacionamento ruim entre os setores de produção e de manutenção, 

ocasionando baixo desempenho e maiores falhas. Uma alternativa para evitar este 

tipo de erro é capacitar os operadores para executar pequenas tarefas de 

manutenção (XENOS, 1998, p.34). 

Ainda Xenos (1998, p.240) conceitua manutenção autônoma em: 

 
[...] Uma estratégia simples e prática para envolver os operadores dos 
equipamentos nas atividades de manutenção diária, tais como a inspeção, 
limpeza e lubrificação. O objetivo fundamental da manutenção autônoma é 
evitar, no dia a dia da produção, a deterioração dos equipamentos, 
detectando e tratando suas anomalias num estágio inicial, antes que estas 
se desenvolvam e resultem em falhas. A prática da manutenção autônoma 
visa a motivar os operadores a detectarem e relatarem rapidamente, 
quaisquer anomalias em seus equipamentos, permitindo que eles próprios 
ou que as equipes de manutenção atuem antes que as falhas ocorram. 
 

Existem sete passos para a implantação da manutenção autônoma: 

1) Limpeza inicial e inspeção: é através da limpeza que o operador tem 

contato com a máquina e posto de trabalho. Nas inspeções através de um checklist2 

descobrem-se os vazamentos, vibrações, aquecimentos, entre outras. Desse modo, 

                                                           
2 Do inglês: Checklist = lista de verificação (BRASKE, 2003). 
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eliminando as sujeiras, fazendo o uso da lubrificação adequada, reapertos, detecção 

e identificação das anomalias, facilita-se, e muito a condução da TPM. 

Com a máquina devidamente limpa, se cria a possibilidade da aproximação 

entre o operador e a máquina, de maneira que possa identificar facilmente as falhas 

(BRESCIANI, 2009).  

O aperfeiçoamento dos cinco sentidos do operador torna-o capaz de executar 

as seguintes inspeções: 

a) Reapertos; 

b) Vibrações, trepidações e folgas ignoradas; 

c) Temperaturas; 

d) Pressão; 

e) Vazamentos; 

f) Corrente elétrica. 

Através da limpeza o operador automaticamente efetua uma inspeção. 

Durante o procedimento os equipamentos revelam seus defeitos. Esses defeitos são 

marcados através da etiquetagem, onde as etiquetas possuem duas vias, uma fica 

na máquina, no local da anomalia ou o mais próximo possível, e a segunda é 

colocada no quadro de gestão visual de atividades. São utilizadas duas cores de 

etiquetas, conforme o tipo de anomalia, sendo: 

Etiqueta azul: anomalias detectadas pelos operadores, as quais o próprio 

pessoal de operação é capaz de fazer o reparo; 

Etiqueta vermelha: anomalias detectadas pelos operadores, porém é 

necessário que o pessoal de manutenção efetue o reparo (BRESCIANI, 2009). 

A figura 12 mostra dois exemplos de etiquetas: 
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Figura 12 - Exemplos de Etiquetas 
Fonte: (HOMINISS, 2010) 
 
 

2) Eliminação dos locais de difícil acesso e combate as fontes causadoras 

de sujeira: os locais de difícil acesso são aqueles que se gasta muito tempo para 

atividades de limpeza, lubrificação, inspeção e reparos. Quando uma dificuldade, 

seja ela estrutural, de localização ou ambiental, for imposta para a realização das 

atividades, podem ser consideradas como “local de difícil acesso” (NAKAJIMA, 

1989). 

Para Bresciani (2009, p.43): 

As fontes de sujeira são os vazamentos, queda, espalhamento, 
transbordamentos originados pelo processo produtivo, ambiente ou 
máquina. E também óleo, lubrificação de guias, válvulas de alívio 
pneumáticas que contaminam o ambiente pelo barulho do ar e entre outras. 
 

3) Elaboração de padrões de limpeza, inspeção e lubrificação: Segundo 

Nakajima (1989) essa elaboração de padrões deve ser formulada pelo próprio 

operador da máquina. O objetivo dessa etapa é prosseguir mais um passo, 

conhecendo bem a função e a estrutura da máquina, através da capacitação técnica 

dos operadores, identificarem perdas no processo, bem como compreender 

correlações entre a máquina e a qualidade do produto. Assim, os operadores 

estarão aptos a executar inspeção básica em suas máquinas. 
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Nessa etapa também se desenvolvem treinamentos técnicos básicos sobre os 

itens de lubrificação, limpeza e inspeção com os seguintes objetivos: 

a) Compreender as condições necessárias de trabalho; 

b) Aplicar métodos corretos de lubrificação; 

c) Criar etiqueta de lubrificação e aprovar, pelo setor de manutenção, os 

padrões determinados pela operação; 

d) Elaboração de padrões; 

e) Utilização de controle visual. 

4) Inspeção geral: Conforme Bresciani (2009) após a limpeza inicial, 

identificação das fontes de sujeira, melhorias dos locais de difícil acesso e 

elaboração de padrões de inspeção, limpeza e lubrificação, é possível desenvolver 

nos operadores a capacidade de detecção de anormalidades através dos cinco 

sentidos. 

Nesta etapa treinamentos básicos são desenvolvidos, entre eles os principais 

são: 

a) Elementos de fixação; 

b) Sistemas pneumáticos; 

c) Sistemas hidráulicos; 

d) Segurança; 

e) Sistemas de vedação; 

f) Circuitos elétricos. 

5) Inspeção voluntária ou autônoma: a inspeção voluntária busca averiguar 

ao máximo no menor tempo possível, anotando os desvios que forem constatados e 

fazendo ajustes necessários. 

Para fazer essas inspeções as pessoas devem receber treinamento, assim 

aprendendo o porquê da necessidade da inspeção, o que acontece se ela não for 

feita e o que acontece quando surgem condições anormais (YAMAGUCHI, 2005). 

6) Padronização: para assegurar a manutenção e o controle das atividades 

desenvolvidas, deve ser feita uma padronização, por exemplo: 

a) Padronizar rotinas de limpeza; 

b) Padronizar pontos de verificação e lubrificação; 

c) Padronizar métodos de trabalho, operação e ajustagem; 

d) Padronizar pontos de inspeção de itens de desgaste (BRESCIANI, 2009). 
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7) Gestão autônoma: por fim, ao executar todas as etapas, o operador deverá 

ter capacidade de trabalhar com autonomia. O objetivo principal dessa etapa é a 

utilização das habilidades adquiridas anteriormente, para analisarem os dados sobre 

quebra e falha, técnicas de melhorias para aumentar o OEE3 do equipamento e 

capacitação técnica para pequenos ajustes (NAKAJIMA, 1989). 

 

 

2.1.3.5.2 Segundo pilar: manutenção planejada 

 

 

Um plano de manutenção consiste num conjunto de ações preventivas e de 

datas para a sua execução. Um bom plano de manutenção representa uma coleção 

de todas as ações preventivas que devem ser tomadas para evitar as falhas e 

garantir um bom funcionamento do equipamento (XENOS, 1998). 

Para Netto (2008, p. 43): 

 
É o pilar responsável por todo o planejamento da manutenção em seu nível 
macro. A responsabilidade de gestão desse pilar é do setor de manutenção 
da empresa e seus executores são mantenedores, os quais têm formação 
técnica que permite maior conhecimento dos equipamentos. O objetivo é 
aumentar a eficiência global dos equipamentos, com aumento da 
disponibilidade operacional. 
 

 

 

2.1.3.5.3 Terceiro pilar: melhoria específica 

 

  

Para Bresciani (2009) este pilar é conhecido como Kobetsu Kaizen, que é o 

modo de mensurar as perdas da organização, indicando oportunidades de melhoria. 

Kaizen já foi conceituado anteriormente neste trabalho, significa melhoria contínua. 

a) As atividades desse pilar se resumem em: 

b) Identificar perdas existentes em uma unidade ou em um determinado 

processo; 

                                                           
3
 OEE = Overall Equipment Effectiveness (Eficiência Global do Equipamento) 
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c) Planejar uma situação futura ideal, mensurando situação atual e futura e 

apresentando os ganhos obtidos; 

d) Elaborar um plano de ação, a fim de se atingir a situação futura ideal; 

e) Programar um plano de melhorias, eliminando as perdas priorizadas; 

f) Verificar os resultados obtidos; 

g) Dar a sustentabilidade às mudanças realizadas, através de checklist; 

h) Reaplicar essa metodologia para outras áreas do processo. 

  

 

2.1.3.5.4 Quarto pilar: educação e treinamento 

 

 

A prática da manutenção autônoma exige dos operadores alguns 

conhecimentos básicos sobre as condições de ocorrência de falhas nos 

equipamentos e as anomalias que acontecem estas falhas. Os operadores devem 

conhecer detalhadamente seus equipamentos, aprender e praticar métodos corretos 

de operá-los. Devem também, entender os princípios e causas relacionadas às 

falhas dos equipamentos para que possam tomar ações preventivas adequadas 

(XENOS, 1998). 

As habilidades dos operadores devem ser construídas ao longo do tempo, 

para capacitá-los as ações preventivas necessárias. Essas habilidades podem ser 

divididas em: 

 
· Habilidade para detectar anomalias: os operadores devem ser treinados 
para detectar anomalias, que são falhas potenciais nos equipamentos. 
Como eles trabalham continuamente diante dos equipamentos, podem 
detectar com maior rapidez e facilidade essas anomalias, evitando assim 
falhas mais graves no futuro; 
· Habilidade para relatar as anomalias e contribuir para seu tratamento: 
detectadas as anomalias, os operadores devem estar aptos a relatar de 
maneira eficiente, iniciando a remoção dos sintomas e contribuindo para a 
investigação e bloqueio das causas fundamentais; 
· Habilidade para estabelecer as condições ótimas de operação dos 
equipamentos: Mesmo com o treinamento, as habilidades para detectar 
anomalias podem variar e operador para operador, alguns podem ter mais 
dificuldades na detecção das anomalias do que outros mais habilidosos e 
experientes. Mas com a assistência do pessoal da manutenção, os 
operadores podem ser treinados para medir os critérios que estabelecem a 
condição ótima de trabalho, como por exemplo, velocidade, temperatura, 
vibração, consumo de lubrificantes e entre outros; 
· Habilidade para manter as condições ótimas de operação dos 
equipamentos: esta habilidade está relacionada com o cumprimento dos 
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padrões estabelecidos para o equipamento, principalmente os de operação, 
por exemplo, evitando falhas por sobrecarga. Estas falhas decorrem 
geralmente de deficiências nos treinamentos básicos dos operadores 
(XENOS, 1998). 

 

2.1.3.5.5 Quinto pilar: controle inicial 

 

 

Este pilar tem como objetivo a otimização dos custos de manutenção durante 

o ciclo de vida útil projetado pra um determinado equipamento. A sustentação é feita 

através da prevenção da manutenção, ou seja, este método consiste em atividades 

que são conduzidas juntamente com o fabricante, desde a fase de projeto do 

equipamento, visando reduzir o volume de serviços de manutenção exigido durante 

sua operação (BRESCIANI, 2009). 

Para Takahashi (1993, p.149): 

 
Prevenção da Manutenção (PM) é a atividade de equipamento com o 
objetivo de estabelecer um sistema que tornará a manutenção praticamente 
desnecessária durante a seleção, fornecimento ou projeto do equipamento 
com excelente operabilidade, confiabilidade, manutenibilidade, segurança, 
produtividade e etc., com base em informações técnicas modernas de 
manutenção. 
 

 

 

2.1.3.5.6 Sexto pilar: manutenção da qualidade 

 

 

Este pilar compreende as atividades destinadas a definir as condições dos 

equipamentos que elimine os seus defeitos de qualidade e também dos produtos 

processados. 

Para Bresciani (2009, p.54): 

 As condições são verificadas regularmente, para que se constate se os 
valores medidos se encontram dentro dos valores padrões para prevenir 
defeitos. Os desvios dos valores medidos são monitorados para prever as 
ocorrências de defeitos. 
 

P��� F��t� k����l os “4Ms” definem uma matriz que classifica a origem das 

variações e, consequentemente, os defeitos de qualidade: 

a) Máquina: procura por equipamentos que não gerem defeitos, que 

estabeleçam padrões de zero defeito; 
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b) Material: materiais de maior qualidade e que não gerem defeitos; 

c) Métodos: estabelecer métodos que minimizem os defeitos; 

d) Mão de obra: desenvolver operadores competentes com o auxílio do pilar 

de educação e treinamento e manutenção autônoma. 

 

 

2.1.3.5.7 Sétimo pilar: áreas administrativas 

 

 

Para Bresciani (2009), mesmo não tendo equipamentos de produção no setor 

administrativo, se faz necessário a implantação da TPM, pois além do 

aprimoramento do trabalho administrativo, eliminando-se desperdício e perdas 

geradas pelo trabalho de escritório, é necessário que todas as atividades 

organizacionais sejam eficientes. Os resultados concretos devem ser alcançados 

como contribuição para o gerenciamento da empresa. 

As atividades de TPM no escritório se resumem em: 

a) Atingir resultados concretos; 

b) Lidar com o escritório como uma fábrica; 

c) Aplicar técnicas de TPM para equipamentos de escritório; 

d) Definir o setor e estabelecer metas; 

e) Implantar com base em três pilares: Manutenção Autônoma, Manutenção     

Planejada e Treinamento e Educação. 

 

 

2.1.3.5.8 Oitavo pilar: segurança e meio-ambiente 

 

 

Segundo Nakajima (1989) este pilar tem como principais objetivos: 

a) Acidente zero; 

b) Preservação da saúde; 

c) Bem estar dos funcionários; 

d) Preservação do meio ambiente. 
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Devem ser criados planos de ações contra atos e condições que possam 

levar a acidentes. Nestes planos incluem-se os equipamentos, processos, pessoas 

ou infra-estrutura, que devem ser monitorados e estudados. 

A ergonomia faz parte deste pilar, e é essencial para a aplicação do mesmo. 

Os valores técnicos de iluminação, ruído e poeira devem ser analisados, além do 

levantamento das atividades que necessitem da utilização dos EPI’s (NAKAJIMA, 

1989). 

Filho (2010) conclui que na questão ambiental, é importante a coleta seletiva 

do lixo e registro e controle de rejeitos industriais. 

Existem sete etapas para cumprir os objetivos deste pilar: 

1) Identificação de perigos, aspectos, impactos e riscos; 

2) Eliminação de perigos e aspectos; 

3) Estabelecimento do sistema de controle de impactos e risco; 

4) Treinamento em segurança, saúde e meio ambiente; 

5) Inspeção de segurança; 

6) Padronização; 

7) Gestão autônoma. 

 

 

2.1.4 Índice de Eficiência Global de Equipamento 

 

 

Também denominada OEE (Overall Equipment Effectiveness) é a 

metodologia para avaliar e medir a eficiência de um equipamento ou sistema de 

produção. Aplicando essa medida é possível avaliar de maneira simples o efeito dos 

parâmetros de manutenção, variações no tempo de ciclo, problemas de qualidade e 

outras interrupções sobre a capacidade ou eficiência do sistema (NAKAJIMA, 1989). 

Ainda com Nakajima (1989), o OEE permite a medição objetiva do progresso 

do TPM, porém não deve ser tratado somente como uma medida operacional, mas 

como um indicador de processo e do ambiente de manufatura. É um indicador que 

procura revelar custos ocultos, permitindo identificar as perdas que resultam das 

variabilidades existentes nos equipamentos e ao seu redor. 

Este índice equivale ao produto de três índices, são eles: 
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a) Disponibilidade: representa o tempo operacional (tempo que a máquina opera 

a cada dia) no qual a máquina encontra-se disponível, isto é, não se encontra 

parada devido à quebra, falha, preparação, troca de ferramentas e entre 

outros; 

b) Qualidade: indica o percentual de peças “boas” produzidas no “gargalo”, isto 

é, peças produzidas que não foram retrabalhadas ou rejeitadas na operação 

“gargalo”; 

c) Desempenho: leva em conta os demais fatores, tais como variações de ciclo, 

falta de materiais, espera, falta de pessoal e entre outros. Pode-se dizer que 

todas as causas desconhecidas refletem no desempenho, pois este índice 

equivale á relação entre capacidade total pela capacidade disponível 

(BRESCIANI, 2009).  

O cálculo do OEE está ilustrado na figura 13: 

 

 
Figura 13 - Cálculo do Índice OEE 
Fonte: (BRESCIANI, 2009) 
 

 

2.1.5 MTBF, MTTR e MTTF 

 

 

Conforme Bresciani (2009) além do OEE, outra métrica pode ser utilizada 

para indicar a eficiência do equipamento. Consiste em algumas medições dos 

tempos relativos às falhas dos equipamentos, são elas: 

1) Mean Time To Failure (MTTF) – Tempo Médio Até Falha: equivale à média 

dos tempos, em um dado período, em que determinada máquina funcionou livre de 

falhas, a partir de um reparo. 
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2) Mean Time To Repair (MTTR) – Tempo Médio Para Consertar: equivale à 

duração média, em um dado período, das operações de reparo de determinada 

máquina. 

3) Mean Time Between Failures (MTBF) – Tempo Médio Entre Falhas: 

equivale à média dos tempos, de um determinado período, entre dois reparos 

sucessivos em determinada máquina. 

O conceito desta métrica está ilustrado na figura 14: 

 

Figura 14 - Cálculo do MTTF, MTTR, MTBF 
Fonte: (BRESCIANI, 2009) 

 

 

Com a aplicação da TPM aumenta o MTTF e MTBF e diminui o MTTR, pois a 

tendência é que as quebras tornem-se mais raras e as manutenções corretivas mais 

esporádicas e rápidas, uma vez que as peças serão trocadas antes que ocorra o 

defeito (NAKAJIMA, 1989). 

 

 

2.2 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

 

Neste sub-capítulo serão apresentados os passos da implantação do 

programa de TPM na SINCOL S/A, e na sequência a análise dos resultados.  

 

 

2.2.1 Apresentação da Empresa 

 



51 
 

 

Fundada em 14 de Setembro de 1943, a SINCOL S/A Indústria e Comércio 

está localizada na cidade de Caçador, planalto ocidental de Santa Catarina, 

integrando a micro região do Contestado. O município de Caçador é líder em 

produção madeireira do estado, contando com aproximadamente 150 indústrias, das 

quais 70 estão ligadas ao setor madeireiro. 

Com a denominação Sociedade de Indústria e Construções Ltda., seu 

principal objetivo era a exploração da indústria de construção em geral, dentre eles o 

beneficiamento de madeira, fabricação de móveis, e construção de casas. Com o 

tempo, dado as mudanças na estrutura organizacional, a produção da empresa 

limitou-se a fabricação de móveis. 

Em 1949 foi construído o barracão da fábrica, onde a parte superior restringia-

se a fabricação de móveis, e a parte inferior, ao início da fabricação de camas. Em 

decorrência do sucesso obtido, neste mesmo ano foi fundada a primeira filial, 

situada em Jacarezinho, no estado do Paraná. 

A partir de 1952, para maior aproveitamento de madeiras, até então não 

utilizadas no processo, a produção de móveis foi reduzida, dando ênfase a produção 

de camas, janelas venezianas e portas lisas. 

Em 1971, a Sociedade de Indústria e Construções Ltda. sofreu alterações 

contratuais, passando a chamar-se SINCOL S/A Indústria e Comércio. 

Em 1978, ocorreu um marco interessante na trajetória da empresa, começam 

os primeiros passos rumo a exportação de produtos. Neste mesmo ano é criada, no 

Norte do país, outra filial, a fim de industrializar madeiras características daquela 

região, mais precisamente o Mogno e a Cerejeira, que são de grande procura do 

mercado externo. 

Em 1979 é concluído o projeto de instalação da unidade fabril de Pimenta 

Bueno, no então território de Rondônia, que posteriormente passou a Estado. 

Pensando na continuidade de suas atividades, principalmente na matéria-

prima para sua indústria, em 12 de dezembro de 1981 a empresa criou a 

Reflorestadora SINCOL Ltda., que teve início de suas atividades em janeiro de 1982, 

com o objetivo de plantar e manejar florestas para suprir a demanda industrial de 

toras. Atualmente, a empresa conta com 10.000 hectares de floresta plantada e mais 

de 6.000 hectares de florestas nativas preservadas. 
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Em 1983, começa a fazer a parte do grupo, no Estado do Mato Grosso, na 

cidade de Sorriso, a Madeireira Ubiratã Ltda. Em 1986, é adquirida, na cidade de 

Várzea Grande, a empresa SULMAP – Sul Amazônia e Agropecuária Ltda., empresa 

esta, direcionada a fabricação de madeiras torneadas e faqueadas, com o objetivo 

de fornecer seus produtos a SINCOL S/A. Atualmente todas as unidades produtoras 

situadas no Norte do país fazem parte da SULMAP, da qual a SINCOL S/A é 

detentora de aproximadamente 99,4% do capital social. 

, SINCOL é uma das maiores fabricantes de portas em madeira da América 

�����D com uma média anual de 700 mil unidades, além de batentes, guarnições e 

�������7 T�����
����7� ,lém de suas filiais, possui 44 representações distribuídas 

��7 
��
� ����_�7 do Brasil, e representações nos Estados Unidos e Reino Unido.  

 

 

2.2.2 A Busca Pela Perda “Zero” 

 

 

Com um mercado cada vez mais exigente e disputado, as empresas 

mudaram radicalmente a forma de trabalhar e estão buscando constantemente a 

redução dos seus custos de produção. Isso se deve a mudança fundamental que 

ocorreu no conceito de formação dos preços. A maneira básica de formação de 

preço de um produto era regida pela fórmula: 

 , Onde: 

P representa o preço final de um produto; 

 C representa os custos relacionados à sua produção, o que inclui matéria-

prima, mão-de-obra, manutenção dos ativos, impostos e outros, 

  L representa o lucro que se espera obter pela venda. 

O lucro era uma parcela definida pela empresa e se houvesse variações no 

custo, o que alterava era o preço final e os lucros eram mantidos. Mas atualmente, 

um determinado produto é produzido em qualquer parte do mundo, e o que define 

esse preço não é mais o lucro esperado pela empresa, mas sim o que o mercado 

deseja pagar por esse produto. 

Foi neste contexto que a SINCOL S/A iniciou em 2010 um processo de 

mudança em sua produção, através da implementação do Sistema Toyota de 
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Produção ou Produção Enxuta, a fim de reduzir custos, com aumento de qualidade e 

produtividade. 

Para executar esse trabalho, foi contratada uma empresa de consultoria em 

Produção Enxuta. Com um contrato de vigência de um ano, essa empresa 

comprometeu-se em aumentar a produtividade e reduzir desperdícios através de 

aplicações do conceito STP. 

Como o parque fabril é dividido em duas fábricas, foi definido que a 

implantação iniciaria pela fábrica 1, a qual produz portas de Pinus maciças, e seu 

layout é em linha, sendo denominada como fábrica piloto. Inicialmente foram 

levantados os dados da produção, bem como mapeado o fluxo de valor atual do 

modelo de porta com maior demanda. Após, foi determinado o mapa de fluxo de 

valor de estado futuro, ou seja, quais as mudanças deveriam ser feitas na fábrica. 

Essas modificações foram divididas em eventos kaizen. Através deles foram 

criados supermercados de componentes gerenciados por sistemas kanban, 

modificações de layout (células de produção) e reforço de atividades de 5S’s. 

Consequentemente, os resultados começaram a surgir, alguns negativos 

devido a erros de cálculo da necessidade de matéria-prima, ocasionados pela 

oscilação da demanda, mas em sua maioria positivos, como por exemplo, o 

aumento da produtividade. 

Porém, o resultado mais expressivo foi a redução de estoques intermediários 

de componentes, ocasionada pela formação de células de produção. Essas células 

formaram fluxos contínuos, sem a necessidade de estoque de espera para 

processamento.  

Então os problemas causados por falhas e quebras de máquinas começaram 

a ser notados. Antes de serem organizadas em células, elas produziam 

individualmente com seus próprios estoques, fazendo com que esses problemas não 

fossem percebidos, pois com alto estoque os processos posteriores não eram, em 

sua maioria, afetados pela falta de matéria prima. Com as células em produção e 

fluxo contínuo, em cada parada causada por falhas, quebras e falta de materiais, 

todo o ciclo era afetado, a célula parava e atrasava os processos seguintes. A 

alternativa encontrada pela empresa de consultoria foi a implantação de um 

programa de Manutenção Produtiva Total. 
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A empresa de consultoria não era especializada em TPM, indicou então um 

especialista para fazer a apresentação do programa para a direção, com objetivos e 

resultados que poderiam ser alcançados. 

A direção aprovou e após a apresentação do programa pelo consultor, 

solicitou um treinamento inicial para todos os coordenadores e supervisores da 

produção. O treinamento foi durante três dias e teve início com o conceito de 

manutenção autônoma e métodos de verificação dos equipamentos. Após as aulas 

em sala, foi feita uma ronda na fábrica 1, onde os participantes fizeram verificações 

em alguns equipamentos e etiquetagem onde era necessário. 

O resultado deste treinamento deixou claro que o programa TPM seria 

fundamental para a sustentabilidade do Sistema Toyota de Produção na fábrica, 

bem como para o aumento da vida útil dos equipamentos. 

 

 

2.2.3 Passos Para a Aplicação da Metodologia 

 

 

2.2.3.1 Definições iniciais e pré-kaizen  

 

 

Tomada a decisão de implantar o programa, ela foi comunicada como um 

sistema para alcançar objetivos que fazem parte da filosofia TPM, tais como 

acidente zero, quebra zero e perda zero. Encerrado o contrato com a empresa de 

consultoria, tal implantação ficou sob responsabilidade do departamento de 

Produção Enxuta, criado para dar continuidade ao STP, juntamente com o setor de 

Manutenção.  

Assim como as outras ferramentas do STP anteriormente implantadas, para 

implantar a TPM não seria diferente, foi definido que seria através de um evento 

kaizen, realizado na fábrica 1, durante uma semana e com pelo menos um 

integrante de cada setor produtivo da mesma. Os membros da equipe eram 

identificados através de um colete de cor laranja, conforme a figura 15: 
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Figura 15 - Coletes de Identificação 
Fonte: (SINCOL S/A, 2011) 

 

Em Agosto de 2011 deu-se início ao pré-kaizen, como o nome já diz, serve 

como uma preparação das atividades que serão realizadas na semana do evento. 

Inicialmente, foi discutido com a gerência da fábrica e da manutenção, que 

baseada em seus conhecimentos, apontou as máquinas mais críticas nas quais a 

TPM deveria ser prioridade e apresentaria um resultado mais significativo. Depois, 

essas máquinas seriam usadas como modelo para que o TPM fosse expandido para 

toda a empresa.  

A fábrica 1 está dividida em quatro setores produtivos. O primeiro setor é a 

Pré-Usinagem de Pinus, onde a madeira inicia com o corte bruto que sai da serraria, 

e processada neste setor, que é uma linha contínua, aplainando e classificando a 

madeira conforme os padrões da empresa. O segundo setor é denominado Preparo, 

nele a madeira é cortada em peças menores, emendadas ou não. O terceiro setor é 

o Beneficiamento, onde as partes que compõe a porta começam a tomar forma, 

neste setor a madeira sofre processos de colagem e usinagem, e seguem prontas 

para o último processo. Por fim, no setor de Montagem as portas são montadas, 

recebem o acabamento são embaladas, e ficam prontas para estocagem. A figura 

16 mostra um esboço do layout da fábrica 1, e as máquinas priorizadas para a 

implantação do TPM:  
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Figura 16 - Layout Fábrica 1 
Fonte: (ABRÃO, 2011, adaptado) 

 

Definidas as máquinas, o próximo passo foi o levantamento das verificações 

que os operadores podem realizar em seus equipamentos. Esses levantamentos 

foram feitos por um funcionário do setor de Manutenção e membro da equipe, que 

observou em cada máquina os itens a serem verificados, por exemplo: vazamentos, 

aquecimento e ruídos em redutores, vazamentos em sistemas pneumáticos entre 

outros. Durante o evento kaizen esses levantamentos foram transformados em 

checklist’s, vide anexo B e C, sendo um para cada máquina ou célula. 

Nestes checklist´s os operadores devem marcar o mês e o ano em cada 

folha, sendo que uma folha totaliza 30 dias. As verificações acontecem em dias 

intercalados, assinalando com “x” os itens verificados. Para cada anomalia o 

operador deve registrar através das etiquetas azuis ou vermelhas. 

Algumas atividades de 5S’s também entraram na lista do evento, por 

exemplo, a limpeza e eliminação de fontes de sujeira, identificação de locais que dão 

mais problemas e possuem difícil acesso à verificação e manutenção. 
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Por fim, houve uma reunião com toda a equipe kaizen, onde foi apresentado 

um escopo com as atividades que deveriam ser realizadas no evento. A data de 

realização foi determinada para os dias 19 a 23 de Setembro de 2011 e divulgada 

com o cartaz para toda a empresa conforme figura 17: 

 
Figura 17 - Cartaz de Divulgação 
Fonte: (SINCOL S/A, 2011) 

 

 

 

2.2.3.2 A Implantação 

 

 

Segunda-feira, dia 19 de Setembro de 2011, aconteceu a abertura do 18º 

evento kaizen da empresa SINCOL S/A, com a presença dos diretores, gestores da 

fábrica 1 e membros da equipe. Na ocasião foi apresentada a situação atual onde: 

· As manutenções corretivas das máquinas eram frequentes; 
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· Não havia uma gestão visual do acompanhamento das manutenções 

preventivas das máquinas da fábrica 1; 

· Não havia uma gestão de manutenção autônoma para as máquinas da fábrica 

1; 

· Os operadores não eram treinados em manutenção autônoma. 

Em seguida, os objetivos a serem alcançados foram apresentados, dentre eles 

destacavam-se: 

· Diminuir o número de ocorrências de manutenções corretivas; 

· Confeccionar e implantar quadros de gestão visual de manutenção autônoma; 

· Habilitar os operadores das máquinas em manutenção autônoma, através da 

TPM. 

Para esse evento, o foco estabelecido foi o Primeiro pilar da TPM 

(Manutenção Autônoma), pois o programa todo é uma filosofia que exige certo 

tempo para ser implantada em sua totalidade, e na SINCOL não seria diferente. 

Após a abertura, os integrantes da equipe receberam um treinamento sobre 

TPM e os objetivos a serem alcançados, e também treinamentos sobre 5S’s, fluxo 

de valor e desperdícios. Em seguida, juntamente com o Departamento de Produção 

Enxuta, a equipe definiu o cronograma de atividades, vide anexo A. 

A primeira atividade foi denominada como ronda de TPM, onde todos os 

membros da equipe iniciaram, desde o primeiro setor produtivo até o último. A 

finalidade era conhecer as máquinas que fariam parte desta implantação e, através 

da etiquetagem, identificar as manutenções necessárias. A seguir, a figura 18 

mostra alguns momentos da ronda de TPM: 
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Figura 18 - Ronda TPM 
Fonte: (SINCOL S/A, 2011) 

 
 

No dia seguinte, dando sequência ao cronograma, as atividades se 

concentraram em identificar fontes de sujeira e locais de difícil acesso à verificação e 

manutenção. Este tipo de atividade corresponde a uma das etapas de implantação 

do pilar de manutenção autônoma. Na ocasião, alguns locais de difícil acesso foram 

identificados e eliminados pela equipe kaizen. A figura 19 apresenta algumas fontes 

de sujeira detectadas: 
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Figura 19 - Fontes de Sujeira 
Fonte: (SINCOL S/A, 2011) 

 

 

Outras atividades realizadas neste dia foram: 

· A compra de materiais para a confecção dos quadros de gestão visual da 

TPM; 

· A compra de mais etiquetas de identificação de manutenção; 

· Retirada de materiais desnecessários no setor (1º S); 

· Levantamento das ferramentas necessárias para organizar os quadros de 

ferramentas. 

Na quarta-feira, terceiro dia do evento, a equipe deu início a confecção dos 

quadros de ferramentas e de gestão visual da TPM. Ainda no pré-kaizen, a 

quantidade de quadros já havia sido definida, sendo: um para o setor Pré-Usinagem 

de Pinus, um para o Preparo, dois para o Beneficiamento e um para a Montagem. A 

figura 20 mostra a confecção dos quadros: 
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Figura 20 - Confecção dos Quadros TPM e de Ferramentas 
Fonte: (SINCOL S/A, 2011) 

 

,���� ��7� dia, os checklist’s de verificações, que os operadores passariam 

a realizar nas máquinas, foram incluídos na documentação do sistema de gestão da 

qualidade da empresa, tornando obrigatório seu preenchimento.  

Na quinta-feira, o Departamento de Produção Enxuta ministrou um 

treinamento sobre TPM aos operadores das máquinas incluídas no programa. Este 

treinamento foi realizado em sala de aula, onde foram apresentados os conceitos de 

manutenção autônoma (organização, limpeza e inspeção), o funcionamento do 

sistema de etiquetagem, verificações e preenchimento dos checklist’s, a qual os 

operadores deveriam proceder da seguinte maneira: 

a) A verificação deverá ser feita em dias intercalados, e registrada no checklist 

marcando com um “x” nos itens verificados; 

b) Ao identificar alguma anomalia e que essa seja de competência exclusiva do 

setor de Manutenção, o operador deverá registrar uma etiqueta de cor 

vermelha, identificando a máquina, número, prioridade, descrição da 

anomalia, quem encontrou e a data. Uma das vias deve ser fixada no local da 

anomalia e a outra deverá ser fixada no quadro de TPM; 



62 
 

c) Quando o setor de Manutenção executar o trabalho deverá retirar a etiqueta 

da máquina e colocar junto com a via que está no quadro. Isso servirá de 

sinal para avisar que o reparo está pronto; 

d) Ao identificar alguma anomalia que possa ser resolvida pelo operador, o 

mesmo deverá registrar uma etiqueta de cor azul e seguir o mesmo 

procedimento da etiqueta vermelha; 

e) Quando operador executar o trabalho, ele deverá retirar a etiqueta da 

máquina e colocar junto com a via do quadro. 

Diariamente algum membro do Departamento de Produção Enxuta irá 

recolher as etiquetas concluídas e efetuar o apontamento nas planilhas de 

acompanhamento. 

As etiquetas TPM da SINCOL estão representadas na figura 21: 

 

 
Figura 21 - Etiquetas TPM – SINCOL 
Fonte: (SINCOL S/A, 2011) 

 
  

Em seguida, o setor de Manutenção ministrou um treinamento, na prática e 

em cada máquina, sobre como fazer as verificações e sanar as dúvidas dos 

operadores. Algumas manutenções necessárias, identificadas na ronda de TPM, já 

estavam em execução na quinta-feira, o que mostrou um comprometimento do setor 

de Manutenção para o funcionamento do programa.  
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A finalização e instalação dos quadros de gestão da TPM e de ferramentas 

encerraram as atividades deste dia, como mostra a figura 22: 

 

 
Figura 22 - Quadros de Gestão TPM e de Ferramentas 
Fonte: (SINCOL S/A, 2011) 

 

Sexta-feira, último dia do evento, algumas atividades pendentes de 5S’s 

foram concluídas. Em seguida, a equipe fez a apresentação das atividades 

realizadas na semana no encerramento do 18º evento kaizen, que contou 

novamente com a presença da direção e os supervisores da fábrica 1. Após a 

apresentação, houve um almoço de confraternização, que é tradicional nos eventos 

kaizen, e os funcionários que participaram do evento tiveram a tarde livre. 

 

 

2.2.3.3 Análise dos resultados 

 

 

Nas duas semanas seguintes, os setores de Manutenção e Departamento de 

Produção Enxuta iniciaram o programa entregando as etiquetas e checklist’s aos 

operadores das máquinas.  
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Iniciadas as verificações, não demorou muito para que as etiquetas 

aparecerem nos quadros de gestão visual, como representado na figura 23: 

 
Figura 23 - Quadros TPM com Etiquetas 
Fonte: (SINCOL S/A, 2011) 

 

Como auxílio, o Departamento de Produção Enxuta elaborou uma planilha de 

acompanhamento das etiquetas abertas, onde os setores produtivos e de 

manutenção terão acesso para consulta. Para inserir os dados nessa planilha, um 

colaborador do próprio departamento deverá passar pelos setores pelo menos uma 

vez ao dia e registrar as etiquetas que foram abertas e as que foram concluídas.  

Nas planilhas são registrados: 

· A data de abertura da etiqueta; 

· A descrição da anomalia; 

· O número de identificação da máquina; 

· A prioridade da manutenção (alta, média ou baixa); 

· Identificar se é etiqueta azul ou vermelha; 

· A semana em que foi aberta, por exemplo: semana do dia 24/10 a 28/10; 

· Número da ordem de serviço (se necessário). 

Concluída a manutenção, é lançada na planilha a data de conclusão onde 

mostrará quantos dias foram necessários para atender a solicitação. Caso 
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ultrapasse a marca de 10 dias para prioridades média e baixa e 2 dias para 

prioridade alta, que foi determinado com o setor de Manutenção, o campo ficará 

vermelho. As tabelas e gráficos a seguir ilustram alguns exemplos: 

Tabela 1 - Registros de Etiquetas do Programa TPM – Setor PUP 
 

 
Fonte: (SINCOL S/A, 2011) 

 

 
Gráfico 3 - Acompanhamento Semanal TPM – PUP 
Fonte: (SINCOL S/A, 2011) 

 
 

Na tabela seguinte se observa um exemplo de uma manutenção que foi 

executada com atraso de 17 dias, na primeira linha em vermelho. Mais abaixo 

constam duas solicitações que não foram atendidas, que estão com 19 dias de 

atraso e também destacadas: 
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Tabela 2 - Registro de Etiquetas do Programa de TPM – Setor Beneficiamento 
 

 
Fonte: (SINCOL S/A, 2011) 

 

 
Gráfico 4 - Etiquetas Abertas – Célula de Componentes 
Fonte: (SINCOL S/A, 2011) 

 

A tendência é que o número de etiquetas abertas diminua com passar do 

tempo. E dentre as etiquetas abertas, a quantidade de etiquetas azuis podem 

aumentar e as vermelhas diminuir, evitando sobrecarga no setor de Manutenção. 

A análise do OEE, MTTF, MTTR e MTBF das máquinas que foram incluídas 

no programa demandariam alguns meses para que os resultados fossem 

compilados.  
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2.2.3.4 Sustentabilidade  

 

 

Para definir os próximos passos para a sustentabilidade do programa, no dia 

25 de outubro de 2011, foi realizada um reunião entre os supervisores da produção, 

manutenção, direção industrial e Departamento de Produção Enxuta onde foram 

definidas as seguintes atividades: 

a) Ministrar treinamentos de mecânica básica para os operadores; 

b) Ministrar treinamentos sobre eletricidade básica e segurança; 

c) Treinamentos sobre lubrificação dos equipamentos; 

d) A cada manutenção realizada, os operadores deverão acompanhar os 

mecânicos para que eles possam designar as manutenções que eles 

poderão, ou não, executar. 

Para assegurar que as melhorias alcançadas se perpetuem, é necessário 

fazer auditorias periódicas para avaliar a implantação do TPM. Além de um 

programa formal de auditoria, a implantação exige uma avaliação contínua dos 

resultados obtidos quanto à capacidade de reduzir o número de falhas e o tempo de 

interrupção dos equipamentos e aumentar sua disponibilidade. 

Pode-se concluir que esse programa deve ser implantado com um passo de 

cada vez e na hora certa, para que ao implantar o próximo passo fique a certeza de 

que o anterior foi firmado, pois falhando em algum, a sua re-implantação será mais 

difícil e cairá em descrédito, sendo visto pelos funcionários como um programa que 

não deu certo. 
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3 CONCLUSÃO 

 

 

O presente trabalho foi guiado pelo objetivo geral de auxiliar na implantação 

do programa de Manutenção Produtiva Total no processo produtivo da empresa 

SINCOL S/A, bem como descrever passo a passo a sua execução.  Para o alcance 

do mencionado objetivo, este foi desmembrado em objetivos específicos que serão 

relatados nos parágrafos seguintes. 

Tomada à decisão de implantar o programa TPM, em primeiro momento a 

gerência da fábrica e do setor de Manutenção, através de suas experiências, 

definiram as máquinas em situações mais críticas, que foram incluídas no programa 

inicialmente, servindo como modelos para as próximas máquinas.  

Também foram levantadas as verificações que os operadores passariam a 

realizar em seus equipamentos através de checklist’s. Esses levantamentos foram 

realizados por um funcionário do setor de Manutenção e membro da equipe kaizen, 

onde observando em cada máquina os itens a serem verificados. 

O próximo passo foi identificar e eliminar locais de difícil acesso à 

manutenção e fontes de sujeira, o que corresponde a uma das etapas de 

implantação do pilar de manutenção autônoma. Em seguida foram confeccionados 

os quadros de ferramentas e de gestão visual da TPM.  

Por fim, foi ministrado um treinamento sobre TPM, em sala de aula, para os 

operadores das máquinas incluídas no programa. Foram apresentados os conceitos 

de manutenção autônoma, como organização, limpeza e inspeção, o funcionamento 

e execução do sistema de etiquetagem e preenchimento dos checklist’s. 

Já com o programa em andamento, no primeiro mês se pode observar, 

através de planilhas de acompanhamento de etiquetas de cada setor, as 

manutenções identificadas pelos operadores bem como o acompanhamento das 

execuções feitas pelo setor de Manutenção. 

Com o desenvolvimento deste trabalho, conclui-se que uma das maneiras de 

implantar a filosofia TPM é começando pelo pilar de manutenção autônoma, pois ela 

é um ajustador das relações entre os departamentos de manutenção e produção 

que visa reduzir falhas nos equipamentos, além da diminuição do seu tempo de 

interrupção.  
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Como a prática da manutenção autônoma exige dos operadores 

conhecimentos básicos sobre as anomalias que podem acontecer em seus 

equipamentos e entender os princípios e causas relacionadas, o próximo passo é 

fortalecer o programa através do pilar de educação e treinamento.  
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ANEXO A – Cronograma de Atividades do Evento Kaizen 
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,-Em� � – Checklist Prensa de Montagem 
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,-Em� C – Checklist Célula de Componentes 

 

 

 

 

 


