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RESUMO
Nas últimas décadas, observou-se um enorme avanço tecnológico que permitiu a
globalização e a troca de informações, ajudando às empresas a aprimorarem seus
processos e se tornarem mais competitivas. Dentre essas mudanças que implicaram
maiores ganhos em comparação aos concorrentes, elencam-se: profissionais
qualificados e ambientes inteligentes. O salto qualitativo deveu-se, principalmente, à
implantação e desenvolvimento empírico do conceito de TPM - Total, Productive,
Maintenance - ao sistema de produção. Um estudo mais detalhado será conferido a
essa filosofia, em especial à sua estrutura organizacional: estágios, aprimoramentos
e resultados. A empresa contemplada por esta dissertação é uma grande líder na área
de cosméticos com fábricas espalhadas no mundo inteiro. Ela optou em implantar
referida metodologia em 2008. Através do método pesquisa-ação na linha de
produção de batom obteve resultados positivos e consequente desenvolvimento dos
KPI com a implementação do TPM. Iniciou um processo de modernização no parque
fabril, investindo na aquisição de ativos para o aumento do volume de produção dos
seus produtos. E, através dessa inovação, conseguiu manter a trajetória de
crescimento no mercado nacional. Após o período de adaptação - da metodologia
utilizada originariamente na manufatura de veículos para a de cosméticos -, a empresa
conseguiu se tornar referência para outras unidades de negócios ao redor do mundo.
Analisando seus Key Process Indicators (KPI´s) – Indicadores Chave do Processo de
eficiência e utilização operacional, observou-se que poderia obter mais capacidade de
produção sem aumentar significativamente o investimento em equipamentos, além de
capacitar a mão de obra com o intuito de operar equipamentos com alta tecnologia
agregada.

Palavras Chaves: OEE; Manutenção Produtiva Total (TPM); Manufatura.

ABSTRACT
Total Productive Maintenance Application (TPM) in line of cosmetic packaging
In the last decades, there has been a great technological advance that allowed the
globalization and the exchange of information, which helped companies to improve
their processes and to become more competitive. Among those changes which led to
greater gains compared to competitors, are: qualified professionals and intelligent
environments. The qualitative leap was mainly due to the empirical implementation and
development of the concept of TPM - Total, Productive, Maintenance - to the
production system. A more detailed study will be carried out on this philosophy,
especially on its organizational structure: stages, improvements and results. The
company granted with this dissertation is a great leader in the area of cosmetics with
plants around the world. They chose to implement such methodology in 2008. Using
the action-research method in the lipstick production line, they obtained positive results
and consequent development of the KPIs with the implementation of the TPM. They
started a process of modernization in the industrial park, investing in the acquisition of
assets to increase the production volume of their products. And, with this innovation,
they managed to keep the growth trajectory in the national market. After the period of
adaptation - from the methodology originally used in the manufacture of vehicles to the
manufacture of cosmetics - the company managed to become reference to other
business units around the world. Analyzing their Key Process Indicators (KPIs) of
efficiency and operational use, it was noticed that they could obtain more production
capacity without significantly increasing the investment in equipment, besides training
workforce in order to operate equipment with high technology added.

Key Words: OEE; Total Productive Maintenance (TPM); Manufacturing.
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1 INTRODUÇÃO

O objeto deste estudo será a implantação do sistema TPM a uma indústria de
cosméticos situada na capital paulista e, especificamente, o processo de envase de
batom. Antes, porém, é pertinente e essencial fazer-se uma abordagem histórica segmento alavancado nestes últimos anos na área comercial - e técnica do setor de
cosmético
Em 2015, por exemplo, o setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos
(HPPC) enfrentou um ano difícil e, não obstante impactado por uma série de medidas
tributárias - como a mudança da classificação fiscal dos cosméticos em maio, aumento
do Imposto de Circulação de Mercadoria e Prestação de Serviços (ICMS) e do Imposto
Industrializados (IPI), recessão econômica - o setor, todavia, faturou R$ 42,6 bilhões
“Ex-factory” (preço de saída da fábrica sem adição de impostos). Como, ainda, gerou
oportunidades de trabalho para 5,8 milhões de pessoas.
Outro dado importante de nota é que o Brasil ocupa o quarto mercado mundial
consumidor, com 7,1%, de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos do mundo,
atrás apenas dos Estados Unidos, China e Japão. Existem, assim, no Brasil 2.599
empresas atuando no mercado de produtos de HPPC, sendo que 20 são de grande
porte, com faturamento líquido de impostos acima dos R$ 100 milhões, representando
73,0% do faturamento total.
Enfim, esse segmento apresentou um crescimento médio deflacionado, próximo
de 11,4% ao ano, nos últimos vinte anos. Vários fatores contribuíram para isso, dentre
os quais:


Os novos integrantes da classe C passaram a consumir produtos com maior
valor agregado;

 Houve uma participação maior do público feminino brasileiro no mercado de
trabalho;
 O uso de tecnologia de ponta que gerou o aumento da produtividade e,
consequentemente, a diminuição dos preços praticados pelo setor;
 Produtos lançados para atender às necessidades específicas do mercado;
 O aumento da expectativa de vida, fazendo com que as pessoas cuidassem cada
vez mais da aparência.
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A categoria de maquiagem divide-se em: Face, Olhos, Lábios e Unhas, na área
de lábios é considerado: Batom, Gloss e Brilho Labial.
Figura 1: Participação das subcategorias (%) em 2012

Fonte: Caderno de Tendências ABIHPEC (2014-2015)

Em 2015, o segmento de maquiagem ocupou a quinta colocação em relação ao
mercado mundial de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, conforme dados do
Euromonitor.
Apesar da imensa gama de setores integrantes da indústria de cosméticos,
optou-se especificamente neste estudo pela linha de envase de batom, visto a relação
profissional e empírica do mestrando nesse segmento. Portanto, este trabalho tem
como objetivo fulcral estudar a aplicação da metodologia TPM no gerenciamento em
processos produtivos de uma indústria de cosméticos; visa, ainda, medir e demonstrar
quantitativa e qualitativamente a evolução dos indicadores, KPI`s, durante a sua
administração.
Enfim, a empresa pesquisada é uma referência na produção de cosméticos, em
virtude do seu aparato tecnológico, o que lhe garantiu uma diferenciação estratégica
em números com relação às suas concorrentes. Assim, em função da disputa acirrada
de mercado, tornou-se cada vez mais importante investir na metodologia do
Manutenção Produtiva Total (TPM) para buscar um diferencial e, desta maneira,
competir eficazmente com outras empresas do setor.
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2 MÉTODO

O método usado foi a pesquisa-ação, que supõe uma forma de ação planejada
de caráter social, educacional e técnica. A sua utilização, como metodologia de
trabalho, possibilita aos participantes investigar a prática com criticidade e reflexão,
fazendo com que todos se envolvam no intuito de encontrar estratégias de solução de
problemas.
Segundo Kemmis e Mc Taggart (2001), a forma de entendimento do conceito de
pesquisa-ação é baseada em uma autorreflexão coletiva empreendida pelos
participantes de um grupo social de maneira a melhorar a racionalidade e a justiça de
suas próprias práticas sociais e educacionais, como também o seu entendimento
dessas práticas e de situações onde elas acontecem. A abordagem é de uma
pesquisa-ação apenas quando ela é colaborativa.
A forma inicial de pesquisa-ação é caracterizada pela cooperação e negociação
entre especialistas e práticos, integrantes da pesquisa. No início, havia uma tensão
acentuada entre os componentes sobre o controle e autonomia do trabalho. Os
especialistas, ansiosos para preservar sua autonomia profissional no âmbito
curricular; e os práticos, para validar suas ideias e teorias perante a academia.
A condução de uma pesquisa-ação deve ocorrer em cinco fases: planejar, coletar
dados, analisá-los, implementar ações para resolver o problema em questão, avaliar
os resultados e gerar um relatório, afim de prover o monitoramento e divulgação dos
resultados obtidos (COUGHLAN e COGHLAN, 2002), conforme figura 2 a seguir.
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Figura 2: Representação em quatro fases do ciclo básico da investigação-ação.

Fonte: Coughlan e Coghlan (2002)

Está sequência de quatro fases é similar à utilizada pelos times de TPM na
redução de perdas. As duas primeiras fases da pesquisa-ação - planejar e agir equivalem a compreender a atual situação do equipamento, identificar oportunidades,
restaurar as condições básicas do equipamento, determinar a causa raiz do problema
e aplicar as contramedidas para sua resolução mediante a administração de um plano
detalhado. Na próxima fase da pesquisa-ação - para monitorar e descrever os efeitos
da ação - tem no TPM a relação para monitorar, melhorar e estabilizar o nível de perda
através de respectivo acompanhamento da linha de produção.
Na tabela 1 é apresentado um roteiro da relação entre pesquisa-ação e TPM:
Tabela 1: Adaptação do ciclo de pesquisa

Pesquisa-Ação
PLANEJAR uma melhora na prática
AGIR para implantar a melhora
planejada

Monitorar e DESCREVER os efeitos
da ação
AVALIAR os efeitos da ação

TPM
Compreender a atual situação e
identificar oportunidades
Restaurar as condições básicas
Determinar a causa raiz e as
contramedidas
Monitorar, melhorar e estabilizar o
nível de perda.
Aperfeiçoar o sistema de gestão

Fonte: Adaptado de Coughlan e Coghlan (2002)
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3 MANUTENÇÃO

Este capítulo é essencial para o entendimento do estudo em apreço.

Sua

abordagem contemplará a teoria acerca da manutenção, sua evolução e principais
conceitos. O contexto teórico em que o tema Gerenciamento Produtivo Total (TPM),
está inserido será objeto de desenvolvimento, além de outros necessários e
pertinentes.

3.1 Histórico

Antes da revolução industrial não havia máquinas produzindo em escala.
Existiam artesãos que contavam apenas com mecanismos manuais como antigos
teares, suas ferramentas e técnicas. Mesmo esses equipamentos de produção
precisavam de manutenção. Afiar a lâmina de uma faca ou trocar o cabo frouxo de um
martelo eram alguns exemplos de pequenas tarefas relacionadas à manutenção que
os próprios donos das ferramentas faziam.
Com a invenção de novos mecanismos - surgimento de máquinas e a
massificação da produção -, as formas de suas respectivas manutenções evoluíram,
bem assim os seus conceitos.
Segundo Kardec e Nascif (2009), a manutenção pode ser dividida em quatro
gerações, a partir de 1930, como demonstra a figura 3.

Figura 3: Técnicas de Manutenção em Modificação
1ª GERAÇÃO (1930 –1940)
- Conserto após falha
- Baixa disponibilidade do
equipamento
- Manutenção corretiva de
emergência

2ª GERAÇÃO (1940 –1970)
- Monitoramento com base
no tempo.
Manutenção Planejada
- Disponibilidade crescente;
-Planejamento e controle
manuais

3ª GERAÇÃO (1970 –
2000)
- Monitoramento com base
na condição.
Engenharia de Manutenção
- Confiabilidade e
Manutenabilidade
- Grupos de trabalho
Multidisciplinares

4ª GERAÇÃO (Desde 2000)
- Aprimoramento das técnicas
de manutenção Preditiva;
- Utilização de ferramentas de
apoio á decisão e a análise do
Risco;
- Surgimento do método de
análise de falha e seus efeitos.

Fonte: Adaptada de Moraes (2004)

A primeira geração corresponde ao período entre 1930 e 1940, anterior à
Segunda Guerra Mundial, quando a indústria ainda não contava com tantos
equipamentos e não eram tão elaborados. Além do mais, a capacidade era em geral
superdimensionada.
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A visão da época, segundo os mesmos autores, era: “todos os equipamentos se
desgastavam com o passar dos anos, vindo a sofrer falhas ou quebras” (2009). Não
havia nenhuma manutenção sistematizada, fora as lubrificações e limpezas, era
apenas realizado o reparo após a quebra.
De acordo com Kobbacy e Murthy (2008), a maior parte das interferências
durante os anos 50 consistiam na manutenção corretiva, que eram consideradas de
um custo irritante e inevitável e que não eram passiveis de gestão.
A segunda geração de acordo Kardec e Nascif (2009), no período da Segunda
Grande Guerra, as demandas por todos os tipos de produtos industrializados
aumentaram. Ao mesmo tempo, a disponibilidade de mão de obra diminuía
sensivelmente. Como consequência, houve o aumento da mecanização e da
complexidade industrial. A partir daí, entre as décadas de 50 e 70, nasce o conceito
de manutenção preventiva. Pois o contexto socioeconômico da época indicava grande
dependência da produção manufatureira mecanizada e seu bom funcionamento.
Já na década de 60, ainda pelos mesmos autores, fazia-se a manutenção
preventiva com intervenções periódicas em intervalos fixos. Foi, também, um período
em que os custos de manutenção se elevaram em relação aos operacionais. Isso
incentivou o desenvolvimento de sistemas de planejamento e controle de
manutenção, parte importante da manutenção moderna.
Segundo Kobbacy e Murthy (2008), a utilização da manutenção preventiva
passou a ser considerada com mais cuidado no final da década de 70, pois eram
intervenções que limitavam a melhoria da confiabilidade dos equipamentos
complexos. Seus benefícios foram questionados, o excesso de manutenção passou a
ser uma preocupação e surgiu a preditiva.
Manutenção preditiva, segundo Nepomuceno (1989), é aquela que é
executada no momento adequado, antes que se dê a falha. Deve ser feito o
monitoramento do equipamento para detectar seus sinais. Como exemplo, podem-se
citar os pneus de um carro, o dono acompanha o seu desgaste ao longo do tempo.
A terceira geração se desenvolve com o crescimento da automação e da
mecanização. Segundo Kardec e Nascif (2009), a confiabilidade e a disponibilidade
são essenciais, mesmo em setores bem diferentes entre si, como saúde e transporte.
A tônica é a dependência dos diversos produtos e serviços com o bom funcionamento
dos equipamentos e das instalações.
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Segundo os mesmos autores, a partir da década de 70:


É fortalecida a teoria e a utilização da manutenção preditiva;



Utilização de softwares para planejamento, controle e acompanhamento
dos serviços de manutenção;



Maior aplicação do conceito de confiabilidade pela engenharia e
manutenção;



Aplicação dos processos centrados na confiabilidade;



A busca pela maior confiabilidade não dava a interação que as áreas de
manutenção, engenharia e operação necessitavam para melhores
resultados.

Segundo Nascif (2014), o período a partir da década de 70 também é marcado
pelo surgimento da manutenção detectiva. Esta técnica é empregada em sistemas
de proteção para verificar falhas em partes das máquinas que não são possíveis de
serem percebidas pela simples manutenção e pelos operadores. Por exemplo, podese citar a técnica de usar ultrassom para detecção de trincas internas em cordões de
solda, muitas vezes em dutovias. O objetivo é encontrar possíveis locais que possam
ser rompidos e providenciar a tempo o reparo.
Outro ponto importante da manutenção detectiva foi observado por Moubray
(2000). Ele a definiu como uma atividade em busca de falhas e verificações funcionais
que pudessem checar ou testar a funcionalidade plena do equipamento.
Outros fatores perseguidos durante a terceira geração, que garantiram a
consolidação da Engenharia da Manutenção dentro da estrutura organizacional, foram
a Disponibilidade, a Confiabilidade e a Manutenibilidade.
Assim, de meados da década de 90 em diante - quarta geração -, ainda
segundo os mesmos autores, consolidou-se a tendência de utilização de práticas de
manutenção preditiva e monitoramento de condições de equipamentos e processos
com o objetivo de minimizar as interferências na planta. Portanto, as manutenções
preventivas e programadas que interferiam na produção tendem a ser cada vez
menores. E a manutenção corretiva não planejada tornou-se um indicador da
ineficiência da manutenção.
A concepção TPM, assunto principal deste trabalho, será tratada de forma mais
profunda no capítulo seguinte. Metodologia que ficou famosa e teve sua disseminação
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entre as décadas de 70 e 80, caracteriza-se pelo emprego de técnicas de manutenção
mencionadas anteriormente, bem como ferramentas de gestão e controle.
(WYREBSKI, 1997).

3.2 Conceito
34.2. Conceito de Manutenção
De acordo com Moraes (2004), manutenção é desde um “mal necessário” até
uma parte integrante dos esforços estratégicos de produtividade das empresas.
Também é concebida como uma enfática preocupação com a disponibilidade do
equipamento à priorização da efetividade do negócio por meio de gerenciamento dos
custos, e à priorização da integridade das pessoas e do meio ambiente.
Outras definições a respeito de manutenção: para Shirose (1994) manutenção
é: “Um conjunto de atividades com o objetivo de suprimir defeitos de qualidade
produzidos pelas avarias e eliminar a necessidade de ajustes dos equipamentos” ; e
para Xenos (1998) : “Fazer tudo que for preciso para assegurar que um equipamento
continue a desempenhar as funções para as quais foi projetado, em um nível de
desempenho exigido”.
Em suma, Manutenção é desde a simples satisfação da produção até um dos
coadjuvantes na garantia do devido atendimento ao cliente por meio da melhora da
confiabilidade dos equipamentos e processos. Essas são algumas maneiras que se
pode entender a manutenção.

3.2.1 Benefícios e Falhas

A manutenção é indispensável para que os equipamentos, os processos e os
sistemas continuem funcionando adequadamente. É uma atividade que não contribui
para a produção e não agrega valor diretamente, contudo possui benefícios
importantíssimos, como ressaltam Slack et al (2008).


Instalações

bem

mantidas

melhoram

a

segurança,

têm

menos

probabilidade de se comportarem de forma imprevisível (não padronizada),
ou falhar totalmente, assim diminuindo significativamente riscos aos
funcionários;
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Com menos tempo perdido em conserto das instalações, menos
interrupções das atividades normais de produção, menos variação da taxa
de produto gerado, maior a confiabilidade;



Muitos

elementos

de

tecnologia

de

processo

funcionam

mais

eficientemente quando recebem manutenção regularmente: veículos, por
exemplo, baixando os custos de operação, isto é, os equipamentos mal
conservados apresentam maior probabilidade de desempenho aquém do
padrão e causar problemas de qualidade;


Cuidado regular, limpeza ou lubrificação prolongam a vida efetiva das
instalações, reduzindo as pequenas falhas na operação, cujo efeito
cumulativo causa desgaste ou deterioração.

Durante o processo é passível a ocorrência de avarias, elas se caracterizam
quando algum equipamento ou produto não exerce sua função plenamente. A falha é
definida como um defeito ou uma condição anormal em um componente,
equipamento, subsistema ou sistema, que pode impedir o seu funcionamento como
planejado, uma situação chamada de fracasso.
Para Slack et al (2008), as falhas são causadas por diversas razões que podem
ser agrupadas como: falhas no processo de manufatura do produto, falhas de
fornecedores e falhas causadas por ações dos clientes. Além do que, interferências
nas funções dos equipamentos podem significar que estão avariados (TAKAHASHI,
1993, NAKAJIMA, 1989 e SHIROSE, 1992, apud MORAES, 2004).
As avarias podem ser classificadas como avarias abruptas ou por deterioração.
Abruptas ainda podem ser classificadas como fatais: mais de três horas de duração;
longa duração: mais de uma hora; gerais: de cinco a dez minutos e menores: menos
de cinco minutos. E as por deterioração que inicialmente não levam à parada, mas
que ao longo do tempo comprometem a função do equipamento, classificadas como
funcional ou de qualidade.
A avaria por deterioração do maquinário ocorre ao longo de seu
funcionamento. Pequenas avarias, que à primeira vista são inofensivas e não
acarretam prejuízos para a produção, podem com a intensidade de uso piorar e
sobrecarregar outras partes do equipamento.
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Para Xenos (1998), muitas das falhas não acontecem de repente, os sinais vão
evoluindo com o tempo no equipamento até o momento que se manifestam. Portanto,
para o autor acima citado, a classificação de avarias por deterioração equivale ao
conceito de falha potencial ou anomalia. Podem apresentar dois períodos distintos:
o período entre a condição normal até o primeiro indício da falha e um segundo
período, que vai do surgimento do primeiro sinal até a perda total ou parcial da função
do equipamento. Uma trinca que surge em um aparelho, por exemplo, é o primeiro
anúncio e que, a princípio, não altera seu funcionamento. Porém, ela irá se prolongar
até afetar parcial ou integralmente a sua função.
As falhas não são apenas originadas de máquinas velhas ou em mal estado de
conservação, são inclusive observadas no início de operação de um equipamento,
visto ser a fase de aprendizagem. É o momento em que as pessoas estão aprendendo
sobre o novo aparelho, além do que suas peças estão se acomodando ao
funcionamento. Por isso, os riscos de se manifestarem são maiores.
Para um adequado esclarecimento, Moraes (2004) explica que irregularidades
com frequência decrescente geralmente ocorrem no início da vida do equipamento e,
normalmente, são causadas por problemas de instalação, de fabricação, de projeto
ou erro na operação por falta de experiência. Período este da vida do equipamento
chamado de mortalidade infantil, em que elas são descendentes e prematuras, como
pode ser ilustrado na curva da banheira (figura 4).
A frequência constante ou aleatória de anomalias está associada ao que se
denomina vida normal ou fase de estabilidade do aparelho. Nessa fase, o índice de
falhas é menor que nas demais, pois estão associadas a erros de manutenção,
operação e esforços acidentais, não tendem a variar à medida que o maquinário
envelhece. O estágio em que há falhas de frequência crescente é normalmente
associado ao fim da vida do equipamento, no qual entra em degeneração por fadiga
e desgaste.

Na figura 4, a seguir, é apresentada a Curva da Banheira:

23

Figura 4: Curva da Banheira

Fonte: Kardec e Nascif (2009)

Esse gráfico pode ser atribuído a qualquer máquina. O eixo vertical representa
a frequência de manutenção ou ajustes, o eixo horizontal representa o período de
tempo de uso da máquina. As grandezas são definidas conforme a necessidade de
cada realidade. Para correta utilização deste indicador é necessário armazenagem de
dados históricos, o que acaba dificultando sua implantação, pois muitas vezes as
empresas não têm gravadas as informações referentes a seus equipamentos.
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4 O QUE É TPM?

Segundo Nakazato (1998), a sigla TPM quer dizer Total, Productive e
Maintenance. O primeiro vocábulo significa eficiência global ou ciclo de vida útil do
sistema de produção. Tem como objetivo a constituição de uma estrutura empresarial
que permita alcançar a máxima eficiência do sistema produtivo. Conta com a
participação de todos, desde a alta administração até os operários de primeira linha,
envolvendo todos os departamentos. Inicia-se pelo departamento de produção
estendendo-se aos setores de desenvolvimento, vendas e administração.
Em seguida, Productive implica a busca do limite máximo da eficiência do
sistema de produção, atingindo acidente zero, defeito zero e quebra/falha zero, ou
seja, a eliminação de todos os tipos de perda. Em outras palavras, não significa
simplesmente a busca de produtividade, mas alcançar a verdadeira excelência
através do acidente zero e defeito zero.
E por fim, Maintenance, quer dizer manutenção no sentido amplo, considerandose o ciclo total de vida útil do sistema de produção. Manutenção, aqui entendido como
tendo o enfoque no sistema de produção de processo único, na fábrica e no sistema
administrativo de produção.
Manutenção do sistema de administração da produção traduz a preservação
desse sistema em sua condição ideal, mediante a formação contínua de uma estrutura
empresarial capaz de sobreviver aos novos tempos, por meio de uma busca constante
do limite de eficiência. A manutenção se define num esforço para se adequar às
mudanças de conjuntura.
Outra questão importante, segundo Dias (1997), sobre a Manutenção Produtiva
Total – TPM representa uma forma de revolução. É uma técnica que promove a
integração das pessoas de produção, manutenção e de todas aquelas envolvidas
diretamente no sistema produtivo.
A Filosofia TPM é caracterizada pela busca incessante de seus objetivos, os
conhecidos “zeros” (zero defeitos, zero quebras). Entretanto, para que se obtenha
zero em qualquer aspecto operacional, é preciso mudar a postura, inicialmente
passiva, para uma postura proativa, ou seja, deixar de esperar que os equipamentos
venham a quebrar para, somente após isso, repará-los; para, sim, atuar de maneira
preventiva, buscando evitar que as quebras ocorram (SHIROSE, 1992).
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4.1 Prevenção: Origem e Evolução

De acordo com o quadro exposto é possível dizer que a prevenção é baseada
em três princípios: manutenção das condições normais, detecção de anomalias e
resposta rápida às anomalias. Dessa maneira, os operadores devem prevenir a
deterioração do equipamento limpando, checando e lubrificando o mesmo em
atividades diárias; eles devem ser capazes de utilizar seus sentidos e ferramentas de
medição apropriadas a fim de detectar possíveis irregularidades no equipamento.
O pessoal técnico da manutenção também deverá realizar tais inspeções, porém
com técnicas e equipamentos mais específicos. Logo, eles deverão fornecer
rapidamente resposta quanto às soluções dos problemas detectados, evitando assim
que os mesmos venham a evoluir, transformando-se em futuras quebras de máquinas.
A empresa japonesa Nippo Denso, do grupo Toyota, foi a primeira a desenvolver
e utilizar o método TPM em 1971, obtendo resultados espetaculares e o prêmio
Preventive Maintenance (PM), concedido pela Japan Institute of Plant Maintenance
(JIPM).
Entretanto, é pertinente se falar de manutenção preventiva já em 1950. Ela foi
inicialmente adotada dentro do conceito de que intervenções adequadas evitariam
falhas e apresentariam melhores desempenhos e maior vida útil das máquinas e
equipamentos. Aliás, é possível tratar das noções de manutenção e introdução de
melhorias, a partir de 1960, que se traduziam na criação de facilidades no emprego
daqueles, objetivando aprimorar as intervenções de manutenção preventiva e
aumentar a confiabilidade.
Posteriormente, ocorreu uma quebra de paradigma com a Prevenção da
Manutenção, que consistia em incorporar ao projeto das máquinas a necessidade de
manutenção. Diante de um mercado cada vez mais competitivo, as empresas
buscavam encontrar maneiras de melhorar seu desempenho, produzindo cada vez
mais e com menores custos, criando, assim, vantagens competitivas em relação a
seus concorrentes.
Com o advento da inovação na indústria eletrônica durante os anos oitenta,
diminuíram os investimentos empresariais, reduziram o número de funcionários e o
consumo de energia. Entretanto, mesmos com esses índices em queda, o Produto
Interno Bruto do Japão cresceu extraordinariamente, devido à inovação tecnológica
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da fábrica e à instituição da produção com a participação de todos os

setores,

manutenção e tecnologias de controle de qualidade.
E como a empresa conseguiu isso, mesmo com um mercado tão desfavorável?
A resposta está na manutenção das máquinas que possibilitou o seu bom estado de
conservação, minimizando o risco de falhar durante uma operação. Como destaca
Takahashi e Osada, (2010):
[...]os rádios contêm 10² peças, os televisores 10³, os automóveis 10 4,
um avião a jato, 105 , e uma espaçonave Apollo, 10 6. Em um total de
500 peças, se cada uma tem um percentual de confiabilidade de
99,99% por unidade de tempo, a confiabilidade das 500 peças
combinada fica reduzida a apenas 96,24%. Portanto, é imprescindível
garantir que as peças sejam projetadas para serem confiáveis e que
os métodos de manutenção adequados sejam acionados.

Somado a isso, a empresa também preparou e desenvolveu pessoas aptas para
conduzir as fábricas do futuro. Com a filosofia de que funcionários treinados seriam
capazes de promover as modificações nas máquinas e nos equipamentos. Dessa
maneira, os operadores passariam a executar tarefas mais simples, que antes eram
executadas pelo pessoal da manutenção tais como: lubrificação, limpeza de gaxetas,
mediação de vibração e temperatura, troca de lâmpadas, sintonia de controladores,
limpeza e troca de filtros, substituição de instrumentos, dentre outros, permanecendo
a manutenção no rol das tarefas de maior complexidade.
Em resumo, é correto afirmar que o funcionário com conhecimento tem condições
de identificar o problema do equipamento, fazendo com que este seja eficaz e
autônomo.
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4.2 Quebra Zero
Outro ponto importante apresentado é a Quebra Zero. Nesse item, considera-se
que as máquinas são projetadas para trabalhar com Zero Defeito, passando a ser
obrigatório o equacionamento de medidas e soluções para atingir esse objetivo. São
elas:


Garantir as condições básicas para operação, tais como: limpeza,
lubrificação e ordem;



Observar as condições de uso e operar os equipamentos dentro dos limites
estabelecidos;



Recuperar os equipamentos por desgaste natural, evitando possíveis
quebras, eliminar e/ou minimizar as causas deste envelhecimento,
restaurar periodicamente, devolvendo-lhe as características originais;



Corrigir os pontos falhos;



Treinar e desenvolver pessoas para que possam diagnosticar e atuar de
acordo com a necessidade.

O mentor do Sistema Toyota de Produção, segundo SHINGO (1996), acredita
que os zeros defeitos possam ser alcançados não com o resultado de um “programa
milagroso e salvador”, mas como consequência de uma abordagem científica que se
desdobra em um processo de aprimoramento contínuo, sempre sintonizado com a
eliminação de todo e qualquer desperdício.
A implementação da TPM requer a observação de 12 etapas, objetivando o
sucesso do sistema, conforme tabela 2. Segue abaixo um passo-a-passo por
NAKAJIMA (1998):

1ª Etapa

Manifestação formal sobre a decisão de se implementar a TPM, ou seja,
fazer com todos os empregados sejam informados da mudança para a
nova cultura TPM;

2ª Etapa

Campanha de divulgação e treinamento para sua introdução;

3ª Etapa

Estrutura para sua implantação;

4ª Etapa

Criação da estrutura para seu desenvolvimento;

5ª Etapa

Desenhar um Plano Diretor para sua execução;

6ª Etapa

Início de sua implantação;
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7ª Etapa

Estabelecimento do sistema para alavancar a eficiência das máquinas;

8ª Etapa

Implantação e Implementação da Manutenção Espontânea;

9ª Etapa

Estruturação da Manutenção Programada;

10ª Etapa

Treinamento para Melhoria do Nível de Capacitação da Operação e da
Manutenção;

11ª Etapa

Estrutura para condução da gestão dos equipamentos na sua fase inicial;

12ª Etapa

Fomento efetivo da TPM e Melhoria Contínua de seus Métodos.

Tabela 2: Fases e etapas para implantação do TPM

Fonte: Adaptada do Tonelotto (2005)

4.2 Fases e Dificuldades na Implantação

O sucesso do programa está condicionado ao apoio da alta administração, por
se tratar de uma filosofia top-down, ou seja, comandada hierarquicamente de cima
para baixo. Assim, segundo Ribeiro (2003), ”A TPM significa uma manutenção
autônoma da produção que tenta aperfeiçoar a habilidade do operador e o
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conhecimento do seu próprio equipamento para aumentar ao máximo a sua eficiência
de operação”.
Outro elemento significativo para o seu êxito é o envolvimento de todos os
funcionários da empresa no processo de realização de um novo programa, seja ele
TPM, Gestão da Qualidade Total (TQM) ou Just-in-time (JIT), eliminação de
desperdícios. Sem o apoio da cúpula administrativa, o processo acabaria fenecendo
antes de se obter os primeiros resultados.
É relevante salientar que, podem aparecer óbices para a seu eficiente
desenvolvimento. Segundo Ribeiro (2003), uma das barreiras à implementação do
TPM está relacionada à sensação de sobrecarga para os operadores de produção,
isto é, a crença desta equipe de que a TPM é mais uma forma de reduzir custos pelo
enxugamento do grupo de manutenção, o que só seria possível se algumas atividades
desta área passassem para a produção, sobrepesando-a.
Na fase inicial, são identificadas as Seis grandes perdas nos processos
produtivos, a saber, (TONELOTTO, 2005):


Quebras de máquinas;



Mudança de linhas;



Pequenas paradas;



Queda de velocidade;



Defeitos no processo;



Defeitos no início de produção.

Nessa fase, podem se detectar problemas relacionados à imagem que as
pessoas têm em relação aos equipamentos. Segundo Ribeiro (2003), existem dois
pontos distintos para uma possível rejeição: de que elas podem acreditar que seus
equipamentos sejam velhos demais e, por conseguinte, não merecem o investimento;
e, de que os equipamentos são novos e possuem indicadores com resultados muito
satisfatórios, sendo desperdício neles aplicar a estratégia TPM.
Outro ponto nevrálgico reside na falta de indicadores confiáveis, cuja inexistência
dificulta e, em alguns casos, torna impossível a detecção clara dos focos de perdas
no processo produtivo, especialmente se levados em consideração que existem três
tipos de causas para estas perdas: simples, múltiplas ou crônicas. Assim, sem
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indicadores confiáveis, apenas as causas simples de perdas são passíveis de
identificação e, em certos casos, algumas causas múltiplas.
Segundo Tonelotto (2005), muitas vezes, uma perda crônica é imperceptível,
especialmente quando está oculta em uma situação considerada normal. A maioria
das vezes resulta em pequenas paradas, redução de velocidade, retrabalhos e perdas
na partida (startup). Nesse quesito, a fase de execução traz consigo uma série de
dificuldades, pois se trata do início das atividades no chão de fábrica, de colocar em
prática tudo o que foi até então planejado, acompanhar e controlar os resultados que
estão sendo obtidos pelo programa.
Outro fator é a simplificação das atividades relacionadas à filosofia TPM. O
estabelecimento de apenas alguns Pilares Produtivos incorrerá em apenas alguns
resultados, ficando bastante distante do que essa estratégia é capaz de produzir.
Nesses casos, pode-se dizer que a TPM foi implementada apenas em uma
determinada área da empresa, e não em toda a organização, como recomenda a sua
concepção.
A Fase de Preparação é de grande importância para o êxito do processo de
implantação da TPM. Nessa etapa, elabora-se integralmente a estrutura e o
planejamento de toda a estratégia para a sua implantação. Talvez, o ponto mais
relevante na Fase de Preparação é o de se obter o comprometimento de todo o corpo
executivo da planta, mostrando-lhes que a estrutura hierárquica deve funcionar de
forma integrada, ou seja, ter todo um suporte ao “chão de fábrica” e dar autonomia e
poder de decisão aos diversos grupos.
A Fase de Consolidação destina-se à comparação dos indicadores da empresa
antes e depois da implantação do processo. O fato de a empresa ter alcançado esta
fase não garante que a mesma atingiu todos os objetivos da TPM (Quebra, Defeito,
Falha, Acidente a Poluição Zero; Qualidade Total), mas que torna necessária a
estipulação de novas metas para preservação do programa, evitando, assim, que
ocorra uma queda de produção dos Pilares Produtivos.
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4.4 Estrutura Organizacional e Evolução

A concepção TPM, como já apresentado anteriormente, utiliza o sistema topdown para fortalecimento das atividades a serem desenvolvidas durante o programa.
Possui, para tanto, uma estrutura destinada à identificação e eliminação das perdas
em todo o processo produtivo. Esta estrutura pode ser visualizada na Figura 5.
Figura 5: Estrutura Organizacional do TPM

Fonte: Adaptada de Tonelotto (2005)

Essa formatação permite que vários subcomitês sejam formados como, por
exemplo, a Secretaria TPM, que é o órgão gestor da execução e controle da estratégia
TPM na organização, e também os Pilares de Sustentação do TPM, cada qual
constituído por líder, secretário e participantes.
A estrutura organizacional de desenvolvimento dessa metodologia, envolvendo
o pessoal de várias áreas diferentes de atividades, foi muito apropriadamente
alavancada. O ponto chave no desenvolvimento da TPM foi à formação de equipes
eficazes na solução de obstâncias e promoção de melhorias nos equipamentos, com
os operadores de máquinas na linha de frente, no chão de fábrica (AHUJA e KHAMBA,
2007).
Quando a técnica surgiu, de acordo com Moraes (2004), seu foco era os
equipamentos da fábrica, ou seja, maximizar sua eficácia, evitando que houvesse
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perdas por falhas. O responsável era o departamento vinculado à máquina, por força
dos cinco pilares fundamentais da TPM.
Conforme o mesmo autor, a segunda geração ao invés de apenas buscar a
eliminação das perdas por falhas, visava à observação das seis perdas nos
equipamentos: perda por quebra ou falha; perda por preparação e ajuste; perda por
operação em vazio e pequenas paradas; perda por velocidade reduzida; perda por
defeitos no processo e perda no início da produção.
Já a terceira geração da TPM é mais abrangente que as duas anteriores, pois
além de perseguir a eficiência dos equipamentos, também se preocupava com o
sistema de produção. Dessa forma, ocorre a verificação das oito perdas: (1) por
problemas de instalação e configuração; (2) por quebra ou falha; (3) por mudanças de
ferramentas; (4) por estabilização no início de produção; (5) por pequenas paradas e
inatividade; (6) por velocidade imprópria; (7) por defeitos e retrabalhos e (8) até perda
por tempo ocioso.
Surgiu, ainda, as cinco perdas ligadas às pessoas: (1) perdas por mobilidade
operacional; (2) perdas por desorganização da linha (3) perda por logística; (4) perda
por imprecisão nas medidas e ajustes dos equipamentos, e (5) falhas na
administração e gestão dos recursos.
Por fim, nos recursos físicos de produção também ocorrem irregularidades, logo
se observam outras três perdas: (1) perdas por falha de energia; (2) perdas por falha
e troca de matrizes, ferramentas e gabaritos; e (3) perda de tecnologia.
Enfim, esta geração possibilitou uma sensível melhora na capacidade produtiva,
na qualidade e nos prazos de entrega das empresas, isto é, uma otimização de toda
a logística de produção industrial "Supply Chain Management".
De acordo com Moraes (2004), a quarta geração da TPM é percebida nos anos
2000, baseada em oito pilares e prega que toda a organização deve se comprometer
com as atividades de manutenção e eliminação de perdas. Isto inclui setores antes
não citados, como o comercial, de pesquisa e desenvolvimento. E, a eliminação das
20 grandes perdas entre processos, inventários, distribuição e compras.
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5 OITO PILARES DE SUSTENTAÇÃO DO SISTEMA TPM

Segundo Nakajima (1989), para desenvolver o programa TPM junto à
organização há etapas a serem cumpridas. É verdade que os detalhes são específicos
a cada empresa, como se perceberá mais adiante, pois os objetivos e as metas de
cada organização são exclusivos em cada passo. Porém, existem os alicerces
comuns a todos. Na década de 80, a metodologia foi desenvolvida com base em "8
pilares" fundamentais para ser aplicada em toda a estrutura da empresa, visando
reduzir todas as suas perdas em zero. Os oito pilares de sustentação do sistema TPM,
que são:
•

Manutenção Autônoma (MA);

•

Melhoria Específica (ME);

•

Manutenção Planejada (MP);

•

Educação e treinamento (E&T);

•

Controle inicial ou Gerenciamento Antecipado (GA);

•

Manutenção da Qualidade (MQ);

•

Administrativo ou TPM Office;

•

Saúde, Segurança e Meio Ambiente ou Environment Health and Safety
(EHS);

5.1 Pilar da Manutenção Autônoma

O primeiro pilar - Manutenção Autônoma (MA) - se traduz como um processo de
capacitação dos colaboradores, com a finalidade de torná-los aptos a promover, no
seu ambiente de trabalho, mudanças que venham a garantir altos níveis de
produtividade. Assim sendo, a manutenção autônoma significa mudar o conceito de:
“eu fabrico, você conserta! ”; para o de: “do meu equipamento cuido eu! ”.
Diante dessa nova proposta, algumas alterações começaram a ocorrer. O
crescimento da estrutura empresarial levou o departamento de operação a se dedicar
somente à produção, o que conduziu o de manutenção a se responsabilizar por quase
todas as funções atinentes às atividades de manutenção.
Em período de baixo crescimento, era exigido das empresas maior
competitividade e redução de custos, resultando assim num aprimoramento quanto à
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busca da máxima utilização dos equipamentos já existentes na empresa.
Por esse motivo, a manutenção autônoma, que tem como núcleo a prevenção
da deterioração, tem feito crescer a sua relevância como função básica do exercício
de manutenção.
A ação de pequenos grupos é uma característica peculiar no Japão, onde se tem
atividades como: a de círculo de controle de qualidade (CCQ), atividades dos grupos
ZD (zero defeito) e as atividades JK (Jishu Kanri – controle autônomo). Esses
empreendimentos passaram a ser altamente difundidos, consolidando, assim, a ideia
de que cada um executa e controla o seu trabalho, incorrendo na visão de que cada
um cuida do seu próprio equipamento. Resumindo, surge a proposta de Manutenção
Autônoma (Jishu-Hozen). A tradução pode parecer equivocada, mas se trata de
manutenção iniciada pela gerência e executada em pequenos grupos.

5.1.1 Sete Passos

A manutenção autônoma é desenvolvida nas habilidades de todos os
colaboradores, seguindo sete passos: o primeiro deles é a manutenção autônoma
ou limpeza inicial nos equipamentos, permitindo que os envolvidos dimensionem os
danos causados pela falta. Isso faz com que os colaboradores constatem que fazer a
limpeza não significa deixar tudo bonito e limpo, mas sim ter um contato mais próximo
com a área de trabalho, detectando as falhas tais como vibração, ruído, excesso de
temperatura, vazamentos, partes soltas, etc.
No segundo passo da manutenção autônoma ou eliminação das fontes de
sujeira, implica que os locais de difícil acesso devam estar limpos, assim como os
equipamentos e locais de trabalho. Por conta dessa exigência, criou-se uma
preocupação de que a sujeira se instale, e tornou a equipe mais alerta quanto à sua
origem. Como por exemplo: rebarbas e resíduos de solda produzidos durante o
processo produtivo, além de vazamentos de óleo e água e poeiras, infiltradas pelo
ambiente externo.
Por fim, este segundo passo, tem como objetivo principal aprimorar o uso do
equipamento, modificando, assim, a área de trabalho, máquina ou processo para
facilitar a limpeza e inspeção através da eliminação das fontes de sujeira e locais de
difícil acesso.
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A manutenção autônoma ou elaboração de normas provisórias de limpeza é o
terceiro passo, consiste na preservação das etapas anteriores, ou seja, ela visa
manter as máquinas e locais de trabalhos organizados, em condições ideais de
funcionamento, isto é, livres de elementos nocivos.
Entretanto, apesar dos esforços na realização dos passos anteriores, em muitos
casos, não é possível combater a sujeira em sua origem. Dessa forma, alguns pontos
apresentam certa deficiência em relação ao asseio e inspeção iniciais. Portanto, se
nada for feito a esse respeito, as áreas de trabalho retornarão à poluição anterior.
Para o sucesso deste terceiro passo, devem-se levar em conta as experiências
das etapas anteriores e traçar um “perfil ideal”, isto é, criar um padrão provisório para
que sejam executadas com sucesso as diligências de remoção de resíduos, inspeção
e lubrificação tanto das máquinas como dos próprios locais de trabalho.
Portanto, o estabelecimento de regras para as citadas execuções - limpeza,
inspeção e lubrificação - deve ser simples e objetivo, fazendo com que todos os
colaboradores possam executá-las. Esse padrão deve funcionar de forma sistemática
e incorporar-se na rotina de trabalho dos envolvidos.
Para que um equipamento desenvolva plenamente sua capacidade original, no
quarto passo da manutenção autônoma ou inspeção geral, é necessário que se
conheça a estrutura do equipamento. Nesse estágio, inicia-se a vistoria de coisas
simples como porcas e parafusos até às mais complexas, abarcando todos os itens
do equipamento. Com isso, estudam-se itens básicos como o torque correto de aperto
dos parafusos, o comprimento adequado dos mesmos, especificações de correias,
tipos e níveis de óleo, aberturas e fechamentos de válvulas, etc.
O êxito dessa etapa está condicionado ao treinamento do operador em termos
de desempenho do processo, método do ajuste da operação, providências a serem
tomadas em uma anormalidade. Formar colaboradores com domínio do equipamento
implica aumentar a confiabilidade da operação. Tudo isso só é possível com a correta
implantação do passo de inspeção geral da metodologia TPM.
O quinto passo da manutenção autônoma ou inspeção autônoma representa a
verdadeira norma básica, com os padrões de limpeza e lubrificação somados à
fiscalização geral. Os pontos importantes neste passo são: a confirmação da divisão
de tarefas com o setor de manutenção, não deixando escapar nenhum ponto de
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inspeção e, finalmente, a realização de melhorias no sentido de facilitar o cumprimento
das diretrizes.
O setor de manutenção deve elaborar um calendário anual de manutenção, ou
seja, um cronograma para se fazer uma diligência bem planejada, além das normas
de manutenção (normas de vistoria, de avaliação, de substituição e de desmontagem).
Esses ditames estabelecem critérios de prioridade como também garantem que a
manutenção autônoma se realize conforme o planejado.
É conveniente reservar um período de supervisão para manutenção autônoma.
Em uma linha de produção quase não se consegue destinar um horário para uma
observação diária. Isso se deve ao fato de que todo o tempo está praticamente
comprometido para a preparação da operação, o ordenamento após o expediente,
limpeza, lubrificação, etc.
Assim sendo, para haver um acompanhamento diário é conveniente restringir os
itens ao mínimo possível, ou seja, somente àqueles que, devido à deterioração,
influenciariam diretamente na segurança e na qualidade do produto. Ao invés de se
arrolar inúmeros itens para vistoria, executando-os de forma incompleta e inadequada,
resta mais prudente que o que for eleito seja efetivamente cumprido dentro de um
determinado horário, mesmo que se prolongue o tempo gasto para referida tarefa.
Por força da prática contínua deste tipo de atividade, o colaborador passa a ter
a capacitação técnica necessária para detectar anormalidades no funcionamento da
máquina ou equipamento em operação e/ou no momento da limpeza e lubrificação.
Não há outra maneira para se determinar o tempo de demanda para que cada
item seja inspecionado, a não ser de maneira pragmática. Os encarregados, tanto de
produção como de manutenção, devem levar em consideração as suas experiências
individuais, as condições de ocorrência de problemas em um determinado
equipamento ou máquina, idealizando, assim, a restrição de intervalo para a inspeção,
colaborando mutuamente de forma a satisfazer todos os envolvidos.
De modo geral, o tempo destinado para inspeção de cada unidade é pequeno.
Além disso, como há um aumento de itens a serem realizados em relação ao terceiro
passo, pode acontecer que o horário de expediente não seja suficiente. Assim, podem
surgir casos em que haja a necessidade de se fazer adequações para que se cumpra
o que foi determinado. Nesse aspecto, o principal critério para o estabelecimento dos
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padrões ou normas efetivas passa a ser o tempo real dispendido para a realização da
inspeção de acordo com a folha de verificação, e observado o horário planejado.
Um dos pontos significativos no passo seis é a manutenção autônoma ou
padronização. Isso implica uma organização em termos gerais. Otimiza-se a
disposição de todos os equipamentos, ferramentas, e objetos de uso geral nos locais
de trabalho. Seguindo-se para os tópicos que devem ser necessariamente cumpridos
e, posteriormente, para os de inspeção da precisão do equipamento. Finalizando-se
com a organização e a ordem das funções do colaborador, tanto no aspecto físico
como no aspecto administrativo. Como exemplo, tem-se a otimização do fluxo das
peças na área de trabalho, melhorias na distribuição e manuseio de materiais.
É pertinente se dizer que o passo sete da manutenção autônoma ou
gerenciamento autônomo vem-se acumulando e aprimorando, paulatinamente, às
capacitações necessárias dos colaboradores. Nesse sentido, pode-se considerar que,
ao se atingir esta fase, já exista a habilidade de raciocinar e executar por si mesmo,
ou melhor, um gerenciamento de ações totalmente autônomo. O objetivo principal
deste estágio é utilizar este saber como base para realizar a consolidação de análises
de dados sobre quebra/falha, de técnicas de melhorias para o crescimento da
eficiência do equipamento e da capacitação técnica para pequenos reparos,
certificando, assim, a continuidade do programa TPM.
Para que a implantação desse sistema seja feita de maneira harmoniosa e
eficiente, é preciso observar três condições, que são: a vontade, a capacidade e o
local. A fim de garantir o êxito daquelas é forçoso ater-se aos seguintes instrumentos
eficazes: quadro de atividades, reuniões e lições ponto-a-ponto.
O simples ato de limpar, lubrificar, verificar e reapertar porcas e parafusos de
maneira rotineira, isenta o equipamento de falha imediata e futura. Esses esforços
praticados pelos colaboradores permitem que o pessoal de manutenção se concentre
nas atividades mais complexas.
Para tornar viável o lema “do meu equipamento cuido eu”, - são indeclináveis,
além da capacidade de fabricar produtos, outras habilidades para se realizar a
manutenção de equipamentos: capacidade para perceber anomalias, isto é, possuir
boa visão para distinguir as irregularidades, que por sua vez não significa
simplesmente “o equipamento quebrou” ou “surgiram peças defeituosas”. A habilidade
imprescindível reside na aptidão para o reconhecimento das anormalidades do
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sistema de causas, “parece que vai quebrar”, “parece que vão surgir peças
defeituosas”.
Segundo Campos (1999), anomalias “são quebras de equipamentos, qualquer
exigência de manutenção corretiva, defeitos em produtos, refugos, retrabalhos,
insumos fora de especificação, reclamações dos clientes, vazamentos de quaisquer
naturezas, paradas de produção por qualquer motivo, atrasos nas compras, erros em
faturas, erros de previsão de vendas, etc. Em outras palavras: são todos os eventos
que fogem do normal”.
Para esses casos citados, é mister elencar algumas ações, como, a capacidade
de tratamento e recuperação, ou melhor, executar com rapidez, as medidas de
correção, abortando as falhas. De acordo com o grau de irregularidade é essencial
que se proceda com exatidão o diagnóstico, inclusive, relatando ao superior, ao setor
de manutenção e demais departamentos da empresa.
Outro quesito de relevância é a faculdade para estabelecer condições, saber
definir quantitativamente os critérios de julgamento de uma situação normal ou
anormal. Para isso, os equipamentos devem estar definidos com os seus respectivos
níveis de trabalho, tais como, pressão e temperatura.
Imprescindível, ainda, é a capacidade de controle para manutenção da situação,
cumprindo rigorosamente as regras definidas. A prevenção antes da ocorrência da
falha é que vai permitir a utilização segura do equipamento. Para tanto, é essencial
observar o cumprimento das orientações definidas, como: normas básicas de limpeza
e lubrificação, normas básicas de inspeção autônoma, etc.
Todavia, quando as diretrizes não puderem ser cumpridas, devem-se examinar
as razões de seu malogro. Assim, é forçoso revisar os métodos de inspeção e
promoção de melhorias específicas no equipamento de forma a garantir o
cumprimento das diretrizes.
Segundo Pinto (2003), os treinamentos são ministrados na própria célula
empresarial (on the job), com o intuito de transmitir aos operadores, de uma forma
rápida, clara e objetiva, um conhecimento pertinente. Podem ser citados alguns
assuntos: cálculo do Overall Equipment Effectiveness (OEE) ou Rendimento
Operacional Global, fluxograma de cartões TPM, histórico de cartões e melhorias,
além de temas técnicos, como pintura de ferramentais de propriedade de clientes,
válvulas pneumáticas, ar comprimido, entre outros.
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Citados cursos atuam em mão dupla, uma vez que permitem o desenvolvimento
conjunto do instrutor e formando, fortalecendo as competências do próprio instrutor.
As Lições Ponto-a-Ponto são essencialmente desenvolvidas durante a Manutenção
Autónoma, que consistem na Formação em Manutenção.
No entanto, a fim de otimizar uma visão crítica orientada para detecção de
anomalias, fundamental é que as Lições Ponto-a-Ponto sejam colocadas em prática
logo no 1º Passo. Referidas Lições são consideradas de conhecimento básico, mas
essenciais, que se constituem (a) num resumo das competências necessárias para o
desenvolvimento das atividades de TPM e de produção que, por sua vez, devem ser
executadas diariamente.
Ainda, nessa fase, (b) dissemina-se horizontalmente, informação resumida
acerca das medidas adotadas e respectivos efeitos e outras situações que se
considerem relevantes.
A aprendizagem (c) habilita o operador a prevenir a reincidência, alertando-o
para os pontos principais sobre os quais a atenção deva estar concentrada.
No momento da limpeza, o equipamento é inspecionado e as anomalias
detectadas. Estas devem ser identificadas e etiquetadas para que, posteriormente,
sejam tomadas as ações corretivas pelo próprio operador, ou pela manutenção.
Existem dois tipos distintos de etiquetas TPM (Figura 6), as quais podem ser
abertas para identificar as irregularidades nos equipamentos: as etiquetas azuis
(esquerda) e etiquetas vermelhas (direita) (NAKAJIMA, 1989).
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Figura 6: Etiquetas TPM

Fonte: Adaptada pelo autor Tonelotto (2005)

Segundo a definição proposta por Nakajima (1989), a utilização de cada um dos
tipos de etiquetas TPM é definida como:
Etiquetas Azuis: etiquetas para identificação das anomalias que o Operador está
capacitado para a resolução do problema.
Etiquetas Vermelhas: etiquetas para identificação das anomalias que o Operador
não está capacitado para a resolução do problema e que necessitam de manutenção.
Ao longo da limpeza e inspeção inicial (1º Passo), sempre que se flagre uma
irregularidade, é colocada uma etiqueta que conterá a descrição da falha, com o
objetivo de promover uma fácil visualização. Na identificação de anomalias que a
equipe de produção esteja capacitada para resolver, são utilizadas etiquetas azuis. As
vermelhas são empregadas para identificar as que a equipe de produção não seja
capaz de solucionar, ou não disponha de meios para fazê-lo, como por exemplo,
ferramentas adequadas e que terão que ser erradicadas pelas equipas de
manutenção.
Quanto ao preenchimento das etiquetas: os campos identificados por algarismos
são eleborados da seguinte forma:
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1. Identificação da Máquina, Linha, ou Equipamento;
2. Data em que a anomalia foi encontrada;
3. Nome do colaborador que a encontrou;
4. Descrição detalhada da irregularidade;
5. Confirmação da eliminação da anomalia por intermédio de assinatura.

5.2 Pilar de Melhoria Específica

No segundo - Pilar de Melhoria Específica (ME) -, o trabalho consiste em buscar
o máximo de utilização dos equipamentos e máquinas de uma empresa, para se obter
eficiência na produtividade através da eliminação de perdas relacionadas a eles.
Pela melhoria contínua específica, pode-se alcançar também benfeitorias
ergonômicas nos locais de trabalho. Define-se ergonômica, o tipo de otimização pela
qual o colaborador passa a fazer menos esforço em determinado tipo de operação.
Esse aprimoramento ocorre no local de trabalho, tornando-o mais funcional: o layout;
eliminar tempos em movimentos desnecessários. Isso faz com que o operador se
desgaste menos, evitando as chamadas doenças laborais, além de manter a
segurança do trabalho.
O aperfeiçoamento, por força deste Pilar, não se restringiu aos maquinários, ao
revés, contemplou os agentes colaboradores mediante ensino/aprendizagem
contínuos, PDCA “(Plan, Do, Check, Act)”. Ele foi um grande sucesso, já que obteve
resultado além do esperado.
O sistema PDCA foi criado por um estatístico e consultor norte americano,
chamado Edward Demming, na década de 50. Conhecido como um método para
gerenciar melhorias, o PDCA tem como objetivo promover aperfeiçoamentos em
processos de qualquer natureza, bem como a prevenção de seus resultados. Para
Werkema (1995), seu ciclo é definido como um método gerencial de tomada de
decisões, tendo por objetivo garantir o alcance das metas necessárias para a
sobrevivência de uma organização.
A aplicação desta metodologia foi fundamental para alavancar a qualidade dos
produtos no Japão a partir dos anos 50 e, combinada com outras ferramentas, foi
importante para alicerçar a concepção TPM.
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Segundo Campos (1999), o ciclo PDCA é composto das seguintes etapas: “Plan,
Do, Check e Act”, sendo a definição dos seus tópicos:
Em primeiro lugar, ocorre o Planejamento Plan. Nesta fase, o problema é
indicado pelo PDCA e assim seus fundamentos estão em estabelecer as metas e
métodos para alcança-las. Este estágio é o mais difícil do ciclo PDCA. No entanto,
quanto mais informações forem agregadas ao planejamento, maiores serão as
possibilidades de que o objetivo logre êxito.
No segundo momento ocorre a Execução Do. A ação para a solução de
problemas levantados anteriormente é feita na fase D do ciclo PDCA, onde seus
fundamentos estão voltados para a execução das tarefas exatamente como foram
previstas na etapa de planejamento. Sendo de grande importância a coleta de dados
que serão utilizados na próxima etapa da verificação do processo. Nessa
oportunidade são essenciais a educação e o treinamento das pessoas no trabalho.
Em seguida, vem a Verificação Check. A avaliação da execução dos trabalhos
é feita na fase C do ciclo PDCA, onde se tem como fundamento comparar os dados
coletados com as metas, e analisar as tendências dos mesmos, empregando
estatísticas como ferramentas.
Por último, vem a Atuação Corretiva Act. A ação tomada para a execução dos
trabalhos é feita na fase A do ciclo PDCA, onde seus fundamentos são atuar no
processo em função dos resultados obtidos; adotar como padrão o plano proposto,
caso o objetivo tenha sido alcançado; e agir sobre as causas do malogro, caso o plano
não tenha sido efetivado.
Para uma melhor compreensão de como funciona o ciclo PDCA, tem-se a seguir
um esquema gráfico ( Figura 7).
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Figura 7: Ciclo PDCA

Fonte: Adaptada pelo autor Campos (1999)

5.3 Pilar de Manutenção Planejada

No pilar de Manutenção Planejada (MP) o trabalho se desenvolve para prevenir
a ocorrência de acidentes ou defeitos, realizando as atividades de produção de forma
eficiente com um elevado rendimento. Assim, esse pilar age na eliminação definitiva
das paradas que causam danos em outros processos; ou quebras, consideradas
graves a ponto de paralisar todo o andamento. Nesse sentido, torna-se uma questão
fundamental fazer uma reestruturação da manutenção planejada, dentro das
atividades da manutenção especializada.
Para isso é preciso administrar os equipamentos que, guardadas as devidas
proporções, podem ser comparados aos próprios seres humanos, desde o seu
nascimento até seu falecimento, ao longo de sua vida útil. Todas as atividades de
redução de quebras realizadas nas fases de introdução, estabilização e deterioração
de um processo são essenciais e devem ser desenvolvidas como um conjunto único
de ações, principalmente quanto às atividades de Manutenção Planejada que visa
prolongar a vida útil do equipamento.
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5.3.1 Passos

Para que essas atividades transcorram de modo eficiente, a Manutenção
Planejada observar seis passos que são:
No primeiro passo ocorre a avaliação do equipamento e levantamento da
situação atual, com a organização de registro das máquinas.

A estimativa dos

equipamentos implica elaboração dos procedimentos para avaliação, definição de
níveis e seleção dos equipamentos. Como ainda, consiste na definição dos níveis de
quebra, procedendo ao levantamento da situação atual, como por exemplo, quantificar
o índice de avarias e pequenas paradas. Por último, estabelecer metas de
manutenção como indicadores e medição dos resultados.
No segundo passo, a reestruturação das deteriorações e recuperação dos
pontos deficientes, como o cumprimento das condições básicas e melhorias
individuais para o prolongamento da vida útil dos equipamentos. Nesse passo, tomase medidas contra reincidência de quebras graves e prevenção de problemas
semelhantes; bem como, para a redução de falhas no processo.
No terceiro passo, procede-se a estruturação do controle de informações e
dados sobre avarias, além do histórico de manutenção dos equipamentos, assim
como o planejamento de provisões. E a elaboração do sistema de controle
orçamentário dos equipamentos e, controle de peças de reposição.
O quarto passo atem-se à manutenção periódica, com o início de atividades
de preparação e elaboração do fluxograma do sistema de manutenção periódica. E a
seleção de equipamentos e locais que serão alvos para a aplicação do método TPM.
Assim como a confecção e organização de normas de procedimentos, tais como:
normas de materiais, normas de testes, etc. E, por fim, o aumento do rendimento das
manutenções prolongadas e fortalecimento do controle de serviços terceirizados.
No quinto passo acontece a estruturação da manutenção preditiva, ou seja,
manutenção baseada em informações prévias, com a introdução de tecnologia para o
diagnóstico dos equipamentos. E elaboração do fluxograma de manutenção preditiva,
com a seleção de equipamentos e locais que serão seus alvos. Como o
desenvolvimento de equipamento e tecnologia para os diagnósticos da manutenção
preditiva.
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No sexto passo realiza-se a avaliação de todo o sistema de manutenção
planejada, assim como a medição do grau de confiabilidade e da redução dos custos.

5.4 Pilar de Educação e Treinamento

O Pilar de Treinamento ou Pilar de Educação e Treinamento (E&T) é
significativo à sustentação do sistema TPM. Ele ocorre antes de se dar início às etapas
de manutenção autônoma, sendo nevrálgica a realização de um treinamento rigoroso
em todos os setores envolvidos, em paralelo à implantação do sistema TPM.
Para isso, todos os líderes de todos os setores da empresa devem transmitir
detalhamento das etapas do desenvolvimento da manutenção autônoma para que
assim, todos possam compreender de forma satisfatória o porquê da manutenção
autônoma. Portanto, o desenvolvimento deste tipo de manutenção está diretamente
condicionado ao grau de evolução dos colaboradores envolvidos.

5.5 Pilar Controle Inicial ou Gerenciamento Antecipado

O Pilar Controle Inicial ou Gerenciamento Antecipado (GA) - alicerce essencial
do sistema TPM - está intimamente ligado à aquisição de novos equipamentos e
realização de novos projetos, aliás ações orientadas por experiências adquiridas
nessas respectivas searas. Quanto à implantação de projetos, não estão submetidos
os que apresentem problemas ou inconvenientes vividos, ou aqueles que já
contemplem as melhorias necessárias à solução dos problemas conhecidos (Prevenção da Manutenção, buscando resultados em máquinas com quebra ou falha
zero).
A etapa de gerenciamento de produtos deve ser feita em vários grupos de
trabalho que assumem tarefas específicas dentro do projeto e utilizem modernas
ferramentas de controle e gerenciamento durante todo o ciclo de desenvolvimento do
produto. Dessa forma, o pilar de controle inicial além de elaborar o projeto
considerando o equipamento, ele também busca a implantação de um novo, agora
relevando a integração entre homem, máquina, condição ambiental e de produção.
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O sistema TPM objetiva alcançar o máximo rendimento operacional global das
máquinas, o que significa minimizar o custo total gerado no processo de projeto,
desenvolvimento, produção, operação, manutenção e apoio.
Os seguintes procedimentos são recomendados para início das atividades de
controle inicial de produtos e equipamentos:
1. Pesquisa e análise da situação atual;
2. Estabelecimento do sistema de controle inicial;
3. Depuração e treinamento do novo sistema;
4. Utilização completa e fixação do sistema.

5.6 Pilar de Manutenção da Qualidade

O pilar de Manutenção da Qualidade (MQ) pretende atuar na eliminação das
perdas relativas à qualidade do equipamento, estabelecendo-lhes condições tais que
não produzam defeitos no produto final. Nessa etapa é necessário que o
monitoramento ocorra regularmente, a fim de realizar um comparativo com as
condições de projeto, traçando assim um quadro evolutivo dos processos
operacionais. Essas medidas permitem que a intervenção aconteça antes do alcance
dos limites definidos pela equipe de manutenção, antecipando-se a possíveis falhas.
A intenção é, pois, assegurar a continuidade e o aprimoramento de um alto nível de
qualidade através da manutenção efetiva dos equipamentos.
Dessa maneira, o papel do pilar de qualidade é examinar rigorosamente
máquinas, materiais, mão de obra e métodos (4Ms), no intuito de identificar e manter
situações que impeçam a manifestação do defeito. Os 4Ms traduzem-se pelas
medidas:
1. Eliminação da deterioração forçada;
2. Conhecimento do equipamento por todos os funcionários;
3. Zeros falhas no equipamento;
4. Projeto de Manutenção de novos produtos e equipamentos.
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5.6.1 Fases

Outros procedimentos de relevância para se administrar os quatro pontos
mencionados consubstanciam-se nos 10 estágios seguintes:
1. Confirmação do estado atual;
2. Pesquisa dos processos que geram defeitos e obstruam a qualidade;
3. Pesquisa e análise das condições da fábrica;
4. Estudar medidas de combate de “Fuguais” (pequenas perdas);
5. Avaliar as condições para produtos em análises (suspeitos de defeitos
inerentes);
6. Melhorar Kaizen de defeitos;
7. Definir as condições da fábrica;
8. Aprimorar método de verificação;
9. Decidir o valor do padrão de verificação;
10. Revisar o padrão.

5.7 Pilar Administrativo ou Pilar TPM Office

Numa descrição rápida é possível mostrar um ponto importante do Pilar
Administrativo ou Pilar TPM Office. Ele se caracteriza pela redução das perdas nos
processos administrativos, eliminando os (re)trabalhos e atividades que não agregam
valor e, consequentemente, gerando aumento na eficiência do negócio.
Dessa forma, a concepção TPM também indica o controle de todos os tipos de
perdas, da mesma forma que aquelas originadas dentro do sistema logístico da
empresa na linha de produção. Nos setores, todo o fluxo de informações pode ser
otimizado, de modo que exista uma eficiência em comunicação entre a seara
administrativa e técnica da empresa.
Por fim, algumas atividades da TPM são aplicadas no escritório para atingir
resultados concretos, como o estabelecimento de metas, aplicação de técnicas
equivalentes para os equipamentos da administração, baseado nos pilares MA, ME e
ET.
A seguir estão algumas etapas da manutenção no escritório:
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Etapa 1: Limpeza inicial;
Etapa 2: Identificação de problemas:
a) Análise de função;
b) Análise horas-homem;
c) Análise de fluxo;
Etapa 3: Medidas de Kaizen;
Etapa 4: Padronização;
Etapa 5: Trabalho e gerenciamento autônomos .Verificar as diversas perdas através
do exame do estado atual e eliminá-las. Elaborar um projeto de escritório ideal e
proceder à sua execução.

5.8 Pilar Saúde, Segurança e Meio Ambiente

Agora, é possível falar um pouco do Pilar Saúde, Segurança e Meio Ambiente
ou Pilar Environment Health and Safety (EHS). Ele tem como meta fulcral a busca de
"zero acidente” por meio da segurança máxima, saúde e bem estar do colaborador,
além da busca de processos produtivos que não afetem ou que minimizem o impacto
ambiental. Este pilar traduz-se como outro ponto nevrálgico para alavancar os índices
de qualidade referentes a estes setores da empresa em fase de implantação da
política TPM.
Outro quesito indeclinável para este pilar é uma ferramenta - associada a toda a
estrutura da TPM - chamado “5S”, criada no Japão por Kaoru Ishikawa. Ela recebeu
este nome devido à utilização de cinco sensos básicos, fundamentais para qualquer
atividade a ser realizada dentro de uma empresa. Também conhecida como
housekeeping, esta ferramenta consiste em incorporar na empresa e em seus
colaboradores estes cinco nortes que levarão à otimização das tarefas processadas
no EHS, já que as bases deste pilar se referem à segurança, à higiene e ao meio
ambiente.
Após a implementação dos pilares na Fase de Consolidação dos resultados comparação dos indicadores antes e depois -, muitos benefícios podem ser atribuídos
à Filosofia TPM. Esses benefícios podem se bifurcar em não mensuráveis, aprimoramento
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49

benefícios mensuráveis, os quais são mais facilmente detectados e entendidos,
permitindo visualização das possibilidades de ganho com a implementação dessa
metodologia.
Os benefícios mensuráveis são divididos em 6 grandes grupos e apresentados
no tabela 3.
.
Tabela 3: Resultados do TPM
P
Produtividade
Q
Qualidade
C
Custo

D
Distribuição
S
Segurança
M
Moral

Aumento da produtividade de mão de obra de 1,4 a 1,5 vezes
Aumento da produtividade em termos de valor agregado de 1,5 a 2 vezes
Aumento do índice operacional dos equipamentos de 1,5 a 2 vezes
Redução do índice de falha de processo para até 10% dos níveis anteriores de falha
Redução do índice de refugo para até 3% dos níveis anteriores
Redução do nível de reclamações de clientes para até 25% dos níveis anteriores
Redução de até 30% nos estoques de processo
Redução de até 30% do consumo de energia
Redução dos níveis de consumo de fluídos hidráulicos para até 20% dos níveis anteriores
Redução de até 30% no custo total de fabricação
Redução de até 50% do estoque de produtos acabados em nº de dias
Aumento de 2 vezes no giro de estoque (3 a 6 vezes ao mês)
Zero absenteísmo por acidentes
Zero ocorrência de contaminação do meio ambiente
Aumento de até 5 a 10 vezes no nº de sugestões
Aumento de até 2 vezes no nº de reuniões de pequenos grupos

Fonte: Adaptada pelo autor, NAKAJIMA (1989).

Segundo Sharma, Kumar e Kumar (2006), os principais objetivos da instituição
do sistema TPM (alta disponibilidade, eficiência de produção e melhor qualidade)
podem ser atingidos por: aumento do envolvimento e sentimento de propriedade dos
operadores em relação ao processo; aumento de suas habilidades em resolver
problemas; refinamento das atividades de manutenção preventiva e preditiva, focando
aspectos de confiabilidade e manutenção; emprego de equipes multifuncionais, que
consistem em operadores, mantenedores, coordenadores e gerente para melhorar os
equipamentos e processos e; como em adotar procedimentos de melhoria na forma
de Kaizen ou Melhoria Contínua para os setups de máquinas e realizar tarefas de
manutenção.
O sistema TPM, assim, visa estabelecer boa prática de manutenção na
produção, perseguindo as “cinco metas", de acordo com Slack et al (2008):
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1. Melhorar a eficácia dos equipamentos e análise de todas as perdas que
ocorrem, examinando como as instalações estão contribuindo para a eficácia da
produção;
2. Realizar manutenção autônoma, delegando ao pessoal da produção parte
das atividades de manutenção. Da mesma forma que o pessoal da manutenção deve
se sentir responsável por parte dos aprimoramentos da produção e do desempenho
da manutenção;
3. Planejar a manutenção para que todas as atividades voltadas a ela devam
ter uma abordagem elaborada, incluindo as responsabilidades do pessoal de
manutenção e operação. Bem assim, os padrões da manutenção preditiva e o nível
de manutenção preventiva de cada componente do equipamento;
4. Treinar todo o pessoal em habilidades relevantes de manutenção, fazendo
com que tanto o pessoal de operação quanto o de manutenção tenham treinamento
específico para lidar adequadamente com os reparos e os incrementos;
5. Conseguir gerir os equipamentos logo no início para que o corpo técnico de
manutenção e operação possa influenciar desde o projeto do equipamento. Dessa
forma, é possível fazer a prevenção, considerando as causas de falhas e a
manutenção durante a etapa de projeto.
Na tabela 4, verificam-se os papéis e responsabilidades dos operadores e dos
funcionários da manutenção no processo TPM.
Tabela 4: Os papeis e responsabilidades do pessoal de operação e de manutenção no TPM

Papéis

Responsabilidade

Pessoal de manutenção
Para desenvolver:
Ações preventivas
manutenção corretiva

Pessoal de operação
Para assumir:
Domínio das instalações
cuidado com as instalações

Treinar os operadores
Planejar a prática de manutenção
Solução de problemas
Avaliar a prática operacional

Operação correta
Manutenção preventiva de rotina
Manutenção preditiva de rotina
Detecção dos problemas

Fonte: Slack et al. (2008).
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6 INDICADORES DE EFICIÊNCIA

O acompanhamento dos indicadores de performances ou KPIs é essencial para
avaliar o desenvolvimento da metodologia aplicada.
O OEE (Overall Equipamento Effectiveness) ou Rendimento Operacional Global
(ROG) é um indicador de eficiência utilizado para explorar as perdas nas máquinas e
sistemas produtivos, relacionando, para tanto, todas as possíveis em três grandes
famílias: Disponibilidade, Performance (Desempenho) Operacional e Qualidade dos
Produtos (SHIROSE, 1992).
Na figura 8, é possível verificar a relação destes grupos de perdas, notando-se
que o indicador OEE é proveniente da multiplicação de cada um destes subitens,
formando assim um resultado percentual de eficiência do sistema produtivo.
Figura 8: Fatores para determinação do OEE

Fonte: Adaptada de NAKAJIMA (1989).

O KPI de qualidade depende essencialmente das condições dos equipamentos.
A manutenção da qualidade é desenvolvida como a atividade mais importante de
TPM, principalmente em indústrias de fabricação e montagem, que estão se tornando
automatizadas. Em ambientes onde a intervenção humana está diminuindo, os
objetivos da manutenção da qualidade são de estabilizar e aprimorar constantemente
a qualidade através de uma ação eficaz do equipamento.
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É necessário que o monitoramento ocorra regularmente, a fim de possibilitar um
comparativo com as previsões de projeto, traçando assim um quadro evolutivo dos
estados operacionais em que a intervenção aconteça antes do alcance dos limites
definidos pela equipe de manutenção, antecipando-se a possíveis falhas. A meta é
assegurar a continuidade e o aprimoramento de um alto nível de qualidade através da
prevenção efetiva dos equipamentos.
Uma das formas de garantir a qualidade das peças produzidas é utilizar um
indicador e acompanhar a evolução da produção. Na empresa em estudo, é utilizado
o indicador Defeitos por Milhão (DPM). O cálculo de DPM avalia a capacidade da linha
produtiva de atender aos requisitos de qualidade estabelecidos. O DPM confere à
linha comprovação estatística da excelência das peças. A classificação é expressa
em defeitos por milhão (DPM), como se verifica da equação: Total de Peças com
defeito/Total de Peças Produzidas * 1 Milhão = DPM conforme figura 9.

Figura 9: Cálculo do indicador DPM

DPM

=

Número unidades com defeito
Número de unidades produzidas

X

1.000.000

Fonte: Elaborada pelo autor

Outro KPI determinante para quantificar a evolução do programa é a
produtividade. Numa empresa em que o estudo foi medido pela quantidade de peças
produzidas por funcionário em um ano, levando-se em consideração os dias de
funcionamento da fábrica, deste total de dias multiplicado por 24 horas, obtém-se o
total de horas disponíveis. Desse resultado, só foram descontadas as utilizadas com
manutenção preventiva e treinamento. Assim, é possível dimensionar como a
produtividade evoluiu com as melhorias e aumento do OEE do equipamento.
E, por último, tem-se o KPI de Horas-Homem utilizado em um treinamento. Um
KPI clássico da gestão da Educação Empresarial permite uma leitura geral do
montante em horas, do volume de treinamento executado em um ano. Esse indicador
é obtido, dividindo-se o volume bruto em horas de treinamento pelo número de
funcionários da área em estudo. O indicador Horas-Homem treinamento quando
analisado isoladamente, só mede o “esforço do RH (Recursos Humanos)”, - se
trabalhou muito ou pouco -, desenvolvendo treinamento. Um procedimento
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recomendável é comparar o indicador Horas-Homem treinamento com o indicador de
produtividade, por exemplo, ou outro que a organização considere relevante.
A produtividade da empresa também pode ser medida de uma forma simples: a
quantidade de peças produzidas por funcionário em um ano. Esse modo singelo pode
auxiliar a quantificar a evolução da implementação da metodologia.
Do estudo do processo, é passível inferir-se conceito mais laborado que permita
otimizar o chão de fábrica; diminuir perdas; aumentar a velocidade de produção;
melhorar a utilização da capacidade da máquina. Portanto, é certo o quanto KPI de
produtividade pode auxiliar no acompanhamento da evolução do TPM.
O próximo capítulo será reservado para demonstrar a eficácia do sistema TPM,
na empresa de cosméticos, objeto de estudo desta dissertação. Aliás, este será
doravante o enfoque a ser desenvolvido - aplicação pragmática desse conceito na
fabricação e envase de produtos labiais. Artigos esses que inicialmente se restringiam
à seara estética, atualmente, são classificados inclusive como produtos de saúde, já
que protegem os lábios de raios ultravioletas, como ainda apresentam outras
finalidades equivalentes.
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7 PRODUTOS LABIAIS

As principais funções dos produtos cosméticos labiais são acentuar e lubrificar
os lábios, além de conferir proteção solar. Aqueles podem, também, encobrir as
imperfeições e redefinir estes quando malformados por razões congênitas ou
cirúrgicas (DRAELOS, 1991). Dentre os produtos cosméticos labiais, são citados:
batons, gloss ou brilho labial, delineadores e crayons labiais e bálsamo labial
(DOOLEY, 2007)
A finalidade do gloss ou brilho labial, como o nome já o diz, é conferir alto
brilho labial. Em contrapartida, este produto possui curta duração. Algumas
características do gloss é ser de fácil aplicação, ressalta o brilho e umidade, e não
resseca. Sua composição básica: óleos, ceras e pigmentos. Outra substância que
integra o gloss é o filme formado - camada adesiva - que enaltece o brilho que
permaneça sobre os lábios. E o seu ponto de fusão geralmente é baixo, variando de
42 a 55ºC (DENAVARRE, 1998).
Segundo Dooley (2007), bálsamos labiais são produtos, cujo princípio ativo
reside geralmente, em petróleo; empregados para manter os lábios hidratados;
formam barreira contra condições ambientais adversas e auxiliam na regeneração da
mucosa labial. Os bálsamos labiais formam filme sobre os lábios, possuindo, assim,
propriedades lubrificantes.
Os batons são produtos cosméticos destinados à aplicação sobre os lábios
com a finalidade de atribuir cor e realçar, definir formato e volume, mascarar
imperfeições e proteger contra as condições ambientais adversas. Normalmente, se
tratam de misturas sólidas de lipídeos, em geral, perfumadas e estabilizadas contra
oxidação, onde são dispersos agentes de cor, e que se fundem à temperatura
corpórea para aplicação facilitada, sendo, dessa forma, considerados termoplásticos
(ENGASSER, 2000).
O aumento do uso de batons na população feminina levou a redução de
rachaduras e corte nos lábios, que tornavam estes mais propensos a infecções
bacterianas. Além, disso, o uso destes artigos exerce efeito psicológico difícil de
avaliar e promove sensação de bem estar (WILKINSON, MOORE, 1990).
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Um batom adequado deve ter as seguintes características (HERNANDEZ;
MADILEINE; FRESNEL. 1999): ser de fácil aplicação - formando sobre os lábios
película que não seja nem excessivamente oleosa, nem muito seca -; não deve
transferir para outras superfícies, senão os lábios; conferir uma aparência atraente,
de longa duração; promover uma cor uniforme - livre de defeitos-; isentar-se de sabor
ou odor desagradáveis; não ser irritante nem tóxico à mucosa labial, isto é, deve ser
seguro caso seja ingerido; ser estável à luz, oxidação e umidade; deve manter sua
forma e consistência nas temperaturas às quais pode ser submetido sem desintegrar
ou ficar mais frágil; não deve exsudar óleos, formar escamas, endurecer, amolecer,
formar rachaduras, quebrar ou fragilizar durante a vida útil; possuir tixotropia
adequada para se estender sobre os lábios formando película aderente que não se
transfira para superfícies; possuir brilho adequado sem ser oleoso; colorir sem borrar;
não possuir sensorial arenoso, agentes de cor devem estar uniformemente dispersos,
efeito long-lasting, mas de remoção intencional facilitada; pode ter função protetora.
Um batom deve possuir brilho externo, uniforme após a moldagem, segundo
(SMEWING, 1998).

7.1 Ingredientes e Métodos Aplicados

Dentre os problemas passíveis de ocorrerem durante a formulação de batons
pode-se citar (DOOLEY, 2007):
Sweating ou blooming quando a formulação é submetida a altas temperaturas
e parte dos componentes líquidos se separa e forma gotículas na superfície da bala.
A aeração é causada pelo aprisionamento de ar durante a fabricação e pode
enfraquecer a estrutura do batom e torná-lo esponjoso (GOUVÊA, 1993).
Os poros ou laddering são causados pela temperatura inadequada ou taxa de
enchimento do molde, fazendo com que a bala tenha diversas camadas.
A deformação da bala ou cratering é causada pela formação de grandes
orifícios na bala, por óleos na fórmula ou no processo de fabricação.
O Streaking é causado pela incompleta molhabilidade dos pigmentos
(LAUFFER, 1972).
Ainda pode ocorrer o Mushy failure que é quando a bala amolece, isso ocorre
quando faltam agentes que lhe confiram estrutura.
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Caso os pigmentos não sejam apropriadamente diluídos na bala, podem
ocorrer migrações, principalmente, durante o aquecimento para moldagem,
acarretando alterações de cor e de consistência no produto final (GOUVÊA, 1993).
As principais questões potenciais na fabricação de batons acontecem,
geralmente, durante o processo de contração. Moldes à temperatura correta
(ligeiramente aquecidos) são importantes para prevenção de rachaduras e do
endurecimento das camadas. Após verter a preparação nos moldes, é necessário
rápido resfriamento, para permitir a obtenção de superfície mais brilhante na bala e
reduzir a possibilidade de ocorrer “sweating”.
O resfriamento lento pode levar à formação de grandes cristais, promovendo
sensação arenosa à aplicação, opacidade da superfície da bala e instabilidade ao
armazenamento (TEXTURE, 2012).
Segundo Gouvêa (2007), o procedimento tradicional de um batom observa três
fases: (1) massa base - composta pela mistura de óleos e ceras, sendo responsável
pela estrutura, dureza, brilho, ponto de fusão e por outras características físicas do
batom; (2) dispersão de lacas e pigmentos - responsável pela cor; (3) aditivos perfume, conservante, antioxidante e filtros solares, dentre outros.
A base deve: dispersar os pigmentos uniformemente; fluir suavemente quando
fundida; ao ser resfriada ela deve formar bala suficientemente resistente à ruptura,
mas suave para permitir a aplicação facilitada. São compostos por: ceras
(aproximadamente 20%), emolientes (40 a 70%), estabilizantes, agentes doadores de
cor (2 a 10%) e compostos ativos (ARQUETTE; CUMMINGS: REINHARDT, 1998).
Nenhum componente isoladamente atribui todas as características necessárias
a este tipo de formulação, sendo, portanto, indispensável a combinação dos
ingredientes. A variação da razão das substâncias na fórmula determina as
propriedades do produto final, como: textura, viscosidade, dureza e ponto de fusão
(BONO; MUN; RAJIN, 2006).
Alguns elementos da preparação podem alterar as qualidades de textura das
balas: cera da candelila e de abelhas, quando misturadas com ceras de ponto de fusão
de 32ºC permitem que o batom derreta nos lábios; emolientes e agentes hidratantes
produzem textura mais cremosa; óleo de jojoba e camomila podem ser adicionados
para conferir suavidade (SMEWING, 1998).
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Ceras são substâncias geralmente sólidas e oclusivas que possuem pontos de
fusão entre 40 e 90ºC. Elas conferem estrutura e dureza ao batom e o preservam em
estado sólido até 50ºC, além de permitir a moldagem da bala e facilitar seu
desprendimento da forma. Elas evitam que o produto amoleça rapidamente em função
do aumento da temperatura e que o produto se liquefaça durante a aplicação nos
lábios. Podem ser de origem animal (cera de abelhas), vegetal (cera de carnaúba e
cera de candelila), mineral (parafina, cera de ceresina e cera microcristalinas) ou
sintética (polietileno) (PEYREFITTE; MARTINI; CHIVOT, 1998).
Nessa operação utiliza-se mistura de ceras, visto que nenhuma isoladamente dá
à formulação os traços adequados de textura, resistência à quebra, aplicação e
estabilidade ao calor. Assim a combinação é essencial para atingir o ponto de fusão
adequado.
Cada cera imprime característica especifica ao resultado, ou seja, as ceras
diferem quanto à performance, por exemplo: a cera de candelila confere brilho; a cera
de carnaúba (Copernicia cerífera), dureza; a cera de ozoquerita, adesão; o polietileno
evita a exsudação de óleos (KORICHI; TRANCHANT, 2009). A cera de carnaúba é
empregada em batons de dureza mais elevada, enquanto nos batons mais macios,
utilizam-se as ceras de abelhas e de candelila (PEYREFITTE; MARTIN; CHIVOT,
1998).
Os emolientes concedem hidratação, lubrificação e emoliência aos lábios, além
de modificar o deslizamento da bala sobre a superfície de aplicação, fornecer brilho à
formulação e permitir a dispersão dos pigmentos. Como exemplos de emolientes para
batons podem-se citar: óleo de jojoba, derivados de lanolina, ésteres, manteiga de
karitê e manteiga de cacau, dentre outros.
Batom com grande quantidade de emoliente possui sensorial mais untuoso, mas
não permanece sobre os lábios; para aumentar sua adesão deve-se utilizar maior
quantidade de ceras e menor quantidade de emolientes, mas sem excesso, porque
grande quantidade de cera torna a bala mais dura e com menos brilho. Geralmente, à
medida que se reduz a concentração de ceras, ocorre o aumento em seu brilho e
deslizamento (TAGLIARI; STULZER, 2007).
Quanto aos estabilizantes comumente empregados em batons, têm-se os
parabenos e o fenoxietanol como conservantes, para prevenir o crescimento
indesejado de micro-organismos. Empregam-se, também, antioxidantes para retardar
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a oxidação, visto que muitos dos componentes são susceptíveis a este processo, o
qual estimula o desenvolvimento de odor desagradável (ranço). Como exemplos, têmse o butilhidroxianiso (BHA),

butilhidroxitolueno (BHT), palmitato de ascorbila e

tocoferóis, principalmente na presença de lipídeos insaturados.
Os agentes doadores de cor estão presentes na formulação de 2 a 10%,
devendo-se respeitar aqueles índices permitidos pelos órgãos regulatórios, bem como
suas concentrações máximas autorizadas. Eles podem ser orgânicos ou inorgânicos,
geralmente, são pigmentos sintéticos ou minerais. A desvantagem dos pigmentos
minerais é que eles normalmente contêm metais pesados (KORICHI; TRANCHANT,
2009;).
Os pigmentos devem atender a normas granulométricas estritas para evitar
sensorial arenoso. Nenhuma película deve exceder 20-30 microns (PRUNÉRIAS,
1994). Dois exemplos de agentes colorífecos autorizados para uso em batom são o
óxido de zinco e o dióxido de titânio, ambos utilizados como filtros físicos em
formulações fotoprotetoras. O dióxido de titânio imprime poder de cobertura,
opacidade e intensidade.
Outros componentes que podem estar presentes são: filtros solares (protegem
a formulação e, dependendo da concentração, dão características fotoprotetoras);
agentes hidratantes; ceramidas e viaminas (E, C e B5). Podem-se adicionar pequena
quantidade de perfumes, para mascarar o odor das matérias-primas e qualquer
decorrente do armazenamento do produto. Porém, a fragrância não deve ser forte a
ponto de conflitar com outros perfumes que o consumidor utilize concomitantemente.
Aquela deve ser compatível com a formulação e não deve ser irritante para os lábios
nem possuir sabor desagradável.
Em geral, o processo de fabricação de batons observa os procedimentos abaixo:
1. Controle das matérias-primas quanto ao cumprimento das especificações;
2. Pesagem, fusão e mistura de ceras, emolientes e demais matérias-primas
(exceto pigmentos e componentes mais sensíveis ao calor) a temperatura
elevada para fabricação do corpo branco ou da massa base;
3. Adição de agentes doadores de cor previamente preparados ou dispersos
coloração do corpo branco ou massa base);
4. Adição dos demais componentes, como perfumes, antioxidantes e compostos
ativos à massa, sob agitação lenta e temperatura moderada;
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5. Moldagem das balas – verter a massa no molde e em seguida resfriá-la;
6. Retirada das balas dos moldes;
7. Acondicionamento em estojo;
8. Flambagem das balas em chama direta para eliminar defeitos de superfície e
conferir-lhe brilho externo.

Na empresa em estudo, o processo ocorre sob a égide dessas etapas, mas
com a utilização de reatores de processos para a fusão das matérias-primas, mistura
e moinhos para a preparação dos agentes de cor ou pigmentos. Na fase final de
envase e acondicionamento para preparação do produto definitivo, referida empresa
emprega equipamentos automáticos que não utilizam a flambagem. Citado
equipamento faz parte do estudo e será detalhado em um próximo capítulo
Segundo Lauffer (1972), os pigmentos são diluídos no óleo ou na base completa.
A natureza do óleo empregado para dispersar os agentes de coloração, bem como o
trabalho mecânico realizado sobre a mistura determinará a qualidade da dispersão
dos pigmentos obtida. Óleos menos viscosos penetram com maior eficiência nos
aglomerados de pigmento do que os mais viscosos, sendo, então, conveniente
umedecê-los. Porém, a adição de óleos mais viscosos é fundamental para evitar que
as partículas sedimentem.
Durante o manuseio da massa acrescida dos agentes de coloração, deve-se
evitar a mistura acelerada, a fim de que o ar não incorpore, o que poderia causar o
aparecimento de orifícios na superfície da bala. A execução deve ser lenta, o suficiente
para apenas garantir a completa homogeneização.
O acondicionamento deve ser realizado com o produto resfriado, de modo que
ele não deteriore pelas manipulações. Em seguida, poderá ser flambado ou, caso a
flambagem não seja possível, ele poderá ser recoberto com uma fina camada de óleo
de silicone (PRUNÉIRAS, 1994). Devido ao sistema complexo de cristalização dos
batons, suas excelentes qualidades serão obtidas após 24 horas da moldagem
adequada.
Os crayons lábias são batons extrusados em madeira, sua forma definitiva é
obtida via apontador. Neles há quantidade superior de cera e maior ponto de fusão
se comparados aos batons. Consequentemente, esses produtos apresentam uma
consistência mais firme e sua aplicação é mais difícil. Servem para colorir os lábios.
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Os delineadores labiais são hastes finas e duras extrusadas em madeira ou em
uma espécie de lapiseira automática. Eles permitem a aplicação de uma camada
espessa de pigmentos sobre os lábios e definir suas bordas externas, reconstituindo
seus contornos. Sua formulação se assemelha à de batons, mas possui mais ceras
de maior ponto de fusão e menor quantidade de óleos.
Os fotoprotetores labiais ou protetores labiais podem ser considerados como
batons sem adição de pigmentos coloridos, acrescidos de filtros solares para conferir
propriedade fotoprotetora à formulação. Podem ser utilizados tanto por mulheres
como por homens. A massa base dessas formulações difere pouco em relação à dos
batons.

7.2 Implantação e Processamento

Nas próximas linhas, um breve histórico da implantação e implementação da
metodologia TPM à empresa, objeto deste estudo. Ela teve início no final de 2008,
ocasião em que ocorreu o treinamento de lideranças. Esse programa foi ministrado
para formação de facilitadores por uma empresa de consultoria - CGE Consulting -,
com duração de aproximadamente 40 horas. Participaram cerca de 30 funcionários
da liderança, tais como supervisores de produção, manutenção, fabricação,
almoxarifado e gerente de produção (autor deste estudo). Além da empresa citada,
prestaram consultoria: Solving Efeso Strategy In Action e a empresa Loss Prevetion
Consulting & Training.
O custo anual aproximado de uma consultoria é de R$ 177.630,00 (Cento e
Setenta e Sete Mil e Seiscentos e Trinta Reais) com valores atualizados de 2015, mas
esta cifra varia de acordo com o número de vistas dos consultores e do tamanho das
equipes, quantidade de treinamentos e números de funcionários.
Neste período (da implantação até final de 2014), ocorreu o treinamento de mais
de 1200 funcionários nas diferentes ferramentas e etapas. Vale citar alguns:
treinamento do pilar MA: passo 1, 2, 3 e 4, autodiagnostico; 5S, formação de auditores
de 5S; treinamento do pilar ME: brainstorming, 5W’s; PDCA, árvore de perdas;
treinamento de MP: abertura de etiquetas, elaboração de plano de ação, detecção de

61

anomalias, pilar MQ: classificação de defeitos, inspeções de qualidade, matriz de
defeito x causa, pelar EHS: inspeções de segurança e detecção de riscos
A maior carga de horas de treinamento foi ministrada para o público de “chão de
fábrica”, auxiliares de produção, operadores de máquinas e técnicos. Os supervisores,
coordenadores e gerentes tiveram treinamentos das ferramentas, mas direcionados
em como conduzir os grupos de trabalho em sua utilização. A capacitação dos
funcionários através dos treinamentos práticos e teóricos revelou-se fundamental para
o sucesso na implementação da TPM.
Nos primeiro contato com a metodologia, as lideranças tiveram oportunidade de
esclarecer várias dúvidas e trocar experiências. Parte dos integrantes desta equipe já
trabalharam com esse sistema em outras empresas. As observações feitas por eles
contribuíram para aliviar parte da ansiedade face ao seu desconhecimento (TPM).
Durante toda a implantação da metodologia, o autor dessa dissertação foi o
responsável em acompanhar os indicadores das linhas em que era padrinho, em
momentos diferentes, e nas linhas de diversas áreas como: fabricação de fragrâncias,
maquiagem, cremes e loções, além das áreas de envase de fragrâncias, maquiagem
e cremes e loções.
Formou-se um grupo de apoio de operadores e de técnicos para conhecer a
metodologia e tirar dúvidas. Inicialmente a alta direção da empresa convidou os
membros dessa equipe para liderarem os pilares de manutenção autônoma (MA) e
manutenção preventiva (MP).
Os pilares eram formados pela liderança da fábrica, como supervisores de
produção ou manutenção e técnicos de manutenção das diferentes áreas, envase e
fabricação de maquiagem, cremes e fragrâncias e possuía em média oito integrantes.
A alta e média gerência junto com os supervisores e lideres de pilares
elaboraram um plano para executar a TPM pelos próximos dois anos, detalhando o
passo a passo e definindo , inclusive, cronologicamente todas as etapas.
Os líderes dos pilares se reuniam semanalmente com suas equipes; e,
mensalmente, com a gerência e a diretoria para avaliarem o andamento do programa,
discutirem a metodologia e as estratégias. As equipes recebiam as orientações para
os próximos estágios: caso o andamento das ações de implementações estivessem
no rumo correto ou se houvesse necessidade de alguma correção.

62

Teve início, inclusive, reuniões de time de manutenção autônoma (TMA) - estas
ocorriam nas linhas de produção junto com os operadores e auxiliares de produção,
técnico de manutenção e o supervisor responsável. Nessas ocasiões, discutiam-se
diversos temas: a abertura e resolução de etiquetas vermelhas, amarelas e azuis;
andamento do plano de ação; plano de manutenção; indicadores (OEE, quebras e
qualidade); problemas de qualidades com os materiais de embalagem e produto
acabado.
O mestrando participou dos pilares de MA, MQ, MP e E&T como integrante em
diferentes momentos destes pilares, desenvolvendo instrumentos para adaptar a
metodologia à realidade da empresa. Como participante avaliou o momento adequado
de implementação e se estava de acordo com o plano inicial de trabalho.
No papel de gestor de equipe, foi responsável por fazer as reuniões de TMA,
acompanhar os indicadores, elaborar o plano de ação, acompanhar o cumprimento
do plano. Fornecer feedbacks aos pilares e laborar em conjunto com as áreas de
manutenção, planejamento, qualidade e EHS para desenvolver as ferramentas.
No inicio da implantação, o programa apresentou poucos resultados
significativos, ocasionado essencialmente pela mudança de direção da empresa. Por
seis meses não houve alocação de recursos. Passado esse período, o programa foi
adotado e alavancado pela alta e média gerência. Nessa oportunidade ocorreu uma
redefinição dos pilares e consequentes mudanças: Manutenção Autônoma (MA),
Manutenção planejada (MP), Melhoria especifica (ME), Educação e Treinamento
(E&T), Manutenção da qualidade (MQ), Administrativo (Office), Gerenciamento
Antecipado (GA), Saúde Segurança e Meio Ambiente (EHS), sigla em inglês para
Environment Health and Safety
Dessa forma, o líder do pilar MA gerenciava; e, os supervisores traçavam as
linhas piloto e definiam os padrinhos. O conceito de piloto, aqui empregado, definia o
uso da linha para testar as ferramentas, avaliar a performance e a praticidade na
utilização pelos funcionários. Só após esse estágio experimental - concluído e
analisado - é que o sistema piloto foi disseminado para as outras linhas.
Para

ilustrar,

é

interessante

citar

os

formulários

para

controle

e

acompanhamento dos indicadores ou a disposição das informações ou mesmo o seu
fluxo. Designou-se um padrinho e um supervisor de manutenção para cada linha.
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Essas pessoas era as responsáveis pelo acompanhamento da execução do programa
nessas linhas. A linha de batom em estudo era apadrinhada pelo ora mestrando.
Outras mudanças também foram promovidas no decorrer do processo, como a
grande limpeza ou grande virada. Esta funcionou como um divisor de águas entre a
velha cultura e a nova, após a instalação da TPM. A sua “vida” surgiu juntamente com
os padrinhos, supervisores, gerência, manutenção, operadores e auxiliares de
produção para limpar e organizar a linha de forma detalhada e eficiente.
Nesse dia, os equipamentos são desmontados e limpos de uma maneira mais
profunda; todos - operadores dos diferentes turnos e a liderança - interagem. A cada
anomalia detectada durante esta limpeza é aberta uma etiqueta, vermelha, com data,
nome do equipamento e o tipo de irregularidade, por exemplo: a falta de um parafuso
de fixação, um vazamento de óleo ou uma peça quebrada.
Outras ações importantes da grande limpeza traduzem-se pelas boas práticas
para a disseminação da cultura TPM: o funcionário assume o lema: “Da minha
máquina, cuido eu”. Estabeleceu-se, ainda, o conceito do primeiro passo da etapa de
manutenção autônoma - limpar e inspecionar.
A equipe que participa desse momento é orientada a abrir as etiquetas e no final
do dia fazer um balanço quantitativo - quantas etiquetas foram abertas -, e qualitativo
- quantas anomalias foram identificadas. Por fim, são divulgadas fotos com o antes e
depois da limpeza, para todos os voltados à operação, demonstrando o quanto esta
equipe foi capaz de promover as mudanças com eficiência.
Outros procedimentos também são determinantes no quadro de gestão e
ferramentas da TPM: identificação da linha, nome dos integrantes do time e a foto,
portfólio com características da linha como velocidade, fluxo do processo com layout,
cronograma do TPM ,foto da linha com o antes e o depois da limpeza; como também
os indicadores: OEE, volume programado e volume produzido, programação de
produção diária, plano de ação de resolução de etiquetas, número de LUPs
elaboradas, número de set ups;
Segue modelo de quadro de atividades e indicadores, em ordem alfabética:
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a. Acompanhamento da produção
Nos formulários os operadores anotam a quantidade produzida por turno e OEE
do dia, verificando se a meta foi alcançada (figura 10).
Figura 10: Acompanhamento de produção

Elaborada pelo autor
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b. Mapeamento das Fontes de Sujeira (FS) e dos Locais de Difícil Acesso
(LDA)
Na figura 11 constam os desenhos do fluxo do processo e as FS e LDA
Figura 11: Fluxo de processo e descrição das funções e FS e LDA

Fonte: Elaborada pelo autor
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c. Cronograma de mudança de passos de MA

A figura 12 consiste num exemplo de cronograma contendo as informações da
duração de cada passo ou etapa, a data prevista para início e término.

Figura 12: Exemplo de Cronograma de mudança de passos

Fonte: Elaborada pelo autor
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d. Autodiagnóstico

Este formulário é utilizado para verificar o andamento do desenvolvimento da
etapa e é feito pelos próprios integrantes da equipe. Através de perguntas feitas por
eles seguindo orientação pré-determinada. Adquirem conhecimento do que está feito,
como se realizou e o que falta providenciar para concluir este estágio. É uma forma
de conscientizar os integrantes da equipe e padrinhos.
Ele é realizado uma vez por mês com as equipes dos diferentes turnos - turno
A, turno B e turno C - mediante questionamentos, cujas respostas são atribuídas notas
conceituais (0 Ruim, 1 Regular, 2 Bom e 3 Muito Bom).
Ao final é conferida uma porcentagem que varia de 0% a 100% às equipes, e
as porcentagens superiores a 80% são um indicativo de que as pessoas nesta linha
tiveram um alto grau de assimilação dessa metodologia. A figura 1 ilustra o modelo de
autodiagnóstico.
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Figura 13: Exemplo de Modelo de autodiagnóstico

Fonte: Elaborada pelo autor
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e. Lição de um ponto (LUP) ou Lição Ponto a Ponto (LPP)

A maior vantagem do uso dessa metodologia é a possibilidade de apresentar a
informação de forma gradual, ou seja, ponto a ponto. No processo de treinamento, o
instrutor também se beneficia, visto que a aprendizagem pela equipe está
condicionada à habilidade de comunicação de quem orienta.
Mostrar e demonstrar o problema ponto a ponto, cria debates específicos que
ajudam à compreensão em detalhes daquilo que se deseja ensinar. Depois de pronto,
o documento servirá para um autoaprendizado e, por conseguinte, a empresa gera
um banco de dados sobre as diversas situações que formam o conhecimento quanto
aos processos realizados na TPM. Num mundo cada vez mais complexo, essa é uma
excelente maneira de alcançar melhorias contínuas.
Existem diferentes tipos de LUP, como a de Conhecimento Básico utilizada
para demonstrar através de imagens um saber correto sobre um determinado ponto.
Pode ser um dispositivo, um equipamento ou mesmo um processo. Por exemplo:
maneiras corretas de lubrificação.
A LUP de Problemas é destinada para informar possíveis problemas e orientar
a maneira certa de proceder. Traduz-se em dois desenhos, primeiro a forma errada e
do lado desta, a forma correta. Dessa maneira, o problema torna-se evidente,
facilitando uma rápida assimilação visual da situação ou processo por parte dos
operadores.
Existe, ainda, a de Melhorias que é utilizada para estimular aperfeiçoamentos
na empresa. Consiste em demonstrar os pontos a serem aprimorados por meio de
desenhos. Recurso que facilita a percepção e gera condições que favorecem um
estudo aprofundado da situação em exame. Nesse caso, retrata-se o “antes” e o
“depois” da alteração, como fator de orientação (do errado ao certo).
A seguir na figura 14, um modelo de LUP.
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Figura 14: Modelo de LUP

Fonte: Elaborada pelo autor
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f. Padrão Provisório de Inspeção

Elaboração dos padrões provisórios de limpeza e inspeção (ajustes), a fim de
que equipamento trabalhe na condição de desgaste normal. Eliminando a
deterioração forçada e executando uma manutenção de qualidade. Funcionários e
padrinhos - integrantes de uma equipe - decidem, fundados em suas próprias
observações, as medidas que entendem necessárias e as condições satisfatórias de
trabalho; indicam com clareza a rotina de limpeza e inspeção. As práticas a serem
realizadas nesta etapa consistem em: criar o padrão de limpeza provisório e de
inspeção de fácil realização com um formulário. Nas figuras 15 e 16 são apresentados
modelos de check list de Padrão Provisório
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Figura 15: Modelo Check List de Padrão Provisório

Fonte: Elaborada pelo autor
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Figura 16:Modelo de check List de Padrão Provisório

Fonte: Elaborada pelo autor
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g. Matriz de Habilidades

Outra ferramenta empregada na metodologia TPM e no quadro de atividades
pelo pilar E&T é a matriz de habilidades, cuja utilização se prestou à gestão das
competências necessárias ao desempenho de cada função executada por cada
funcionário. Na figura 17, um exemplo de matriz de habilidades.
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Figura 17: Exemplo de Matriz de Habilidades

Fonte: Adaptada de Tonelloto (2005)
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7.3 Equipamento em estudo

O equipamento em estudo se refere a uma linha automática de envase de batom,
com capacidade de 50 peças por minuto e é de origem francesa. O processo ocorre
à quente, com moldes flexíveis de silicone em uma mesa rotativa, com sistema de
resfriamento à água.
Fotografia 1: Equipamento em estudo

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=ut7fI9itx30
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Fotografia 2: Batom fundido

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=ut7fI9itx30

Após a fabricação do batom, ele é colocado em grandes pedaços no tacho de
aquecimento para fundir a uma temperatura de aproximadamente 90º C.

Fotografia 3: Tacho de aquecimento

Fonte:< https://www.youtube.com/watch?v=ut7fI9itx30>

Esse tacho possui controle automático de temperatura e agitação. O cuidado
com a temperatura é fundamental para evitar que alguma matéria-prima utilizada,
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quando exposta a uma temperatura acima da recomendada, possa degradar,
alterando as características do batom.
Outro ponto relevante é a velocidade de agitação. Esta deve ser suficiente para
homogeneizar o batom, porquanto seu excesso pode acarretar risco no sentido de
incorporar ar ao produto e no momento do envase alterar a aparência da bala,
apresentando micro furos na superfície do batom. Alguns tachos possuem sistema
de vácuo para evitar que ocorra este problema.
Fotografia 4: Posicionamento do tacho no equipamento

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=ut7fI9itx30

Após o aquecimento e preparação do batom, o tacho é colocado sobre a mesa
de enchimento.
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Fotografia 5: Abertura da válvula de descarga do tacho

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=ut7fI9itx30

É feita a abertura da válvula de saída do tacho.
Fotografia 6: Purga dos bicos de envase

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=ut7fI9itx30

Logo após, mistura-se a purga para limpeza e aquecimento dos bicos de envase,
a fim de retirar o batom solidificado.
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Fotografia 7: Bandeja de purga

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=ut7fI9itx30

O material de purga é retirado através de um recipiente (gaveta).

Fotografia 8: Envase de batom

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=ut7fI9itx30
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O batom fundido é adicionado aos moldes através dos bicos de envase, sendo
dosada uma quantidade fixa de material.
Fotografia 9: Resfriamento dos moldes de silicone vista inferior

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=ut7fI9itx30

Fotografia 10: Resfriamento dos moldes de silicone vista do conjunto

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=ut7fI9itx30
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Após a estação de enchimento, os moldes são resfriados na parte inferior do
equipamento a uma temperatura que varia de 1º a 5º C para solidificar o batom.
Fotografia 11: Formação de “cones” no batom

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=ut7fI9itx30

Ao final do processo de resfriamento, as balas de batom apresentam um “furo”
ou “cone” decorrentes do processo rápido de resfriamento.
Fotografia 12: Aquecimento dos batons

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=ut7fI9itx30
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Na estação seguinte, as balas são expostas a lâmpadas hológenas para aquecer
a parte do batom que apresenta o furo. Este ponto é fundamental para que no
momento da inserção da bala na embalagem (caneca) ela tenha uma ancoragem
adequada e o batom não se solte dela durante o seu transporte até o consumidor.

Fotografia 13: Aplicação de vácuo nos moldes para desmoldar

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=ut7fI9itx30

Na estação seguinte, o molde é submetido a um sistema de vácuo para expor a
bala e efetuar a retirada de batom do molde.
Fotografia 14: Retirada das balas de batom

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=ut7fI9itx30
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Um sistema robotizado faz a retirada das balas e a introdução nas bases de
batom (canecas) vazias, logo após, os batons são colocados na esteira de transporte
para a continuidade do processo.
Fotografia 15: Abaixador de balas

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=ut7fI9itx30

Um sistema pneumático abaixa o mecanismo das balas para a colocação da
tampa. Após esse estágio, coloca-se a etiqueta no fundo da base do batom - aplicação
do filme termoencolhível (lacre) - e, por fim, é posto manualmente em caixas de
papelão para envio ao estoque.

7.4 Resultados Alcançados

Em seguida, um estudo do acervo de dados coletados de Janeiro de 2009 a
dezembro de 2014. Ao final deste ano, o equipamento em estudo se encontrava no
quarto passo da manutenção autônoma.
A medição dos indicadores foi feita por um time multifuncional composto pelos
pilares de E&T, pilar MA, pilar ME , pilar MP e pilar MQ da linha de envase de batom.
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E os indicadores avaliados foram: OEE, DPM, Produtividade e Horas Homem
utilizadas em Treinamento.
O resultado positivo constatado indica que os produtos de boa qualidade são
manufaturados através de processos operacionais e equipamentos adequados. A
manutenção desse alto padrão de qualidade está condicionada às altas exigências na
instalação, monitoramento do equipamento e ferramental envolvidos. Bem como,
atenta às manifestações de defeitos de qualidade que se caracterizam pelos: desvios
dimensionais, acabamento, aspecto visual, densidade, coloração, peso, embalagem,
contaminação, propriedades físicas entre outros.
Esses tipos de anomalias podem ser prevenidos através da verificação e
medição periódica das condições do equipamento, e da constatação dos valores
medidos, isto é, se estão dentro das faixas especificadas.
Alcançar a excelência de qualidade depende de vários fatores, dentre eles, é
interessante estudar o quesito: redução de defeitos. Sua execução ocorreu durante a
implantação da metodologia com resultados significativos.
Numa primeira etapa, procedeu-se (a) ao levantamento das condições dos
materiais, equipamentos, métodos e condições da operação, visando buscar o defeito
zero (No caso dos equipamentos realizou-se a remoção da deterioração, trazendo
para a condição básica ou original). Os tipos de defeitos observados (b) foram
mapeados com a característica de qualidade do produto (dimensional, aparência e
peso entre outros) e os modos de defeito relacionados com cada característica.
Na sequência, (c) as irregularidades foram descritas conforme visualizadas - não
se atentando à sua causa -, foram (d) classificadas de acordo com a sua gravidade e
(e) divididas em processos, visando fazer o cotejo entre o processo e o modo de
defeito.
A (e) classificação das anomalias, ainda, realizou-se junto à área de qualidade,
a fim de se compreender o tipo de defeito. Posteriormente, (f) foi criada uma matriz
que relacionasse os defeitos com os processos ou componentes dos equipamentos,
permitindo que se detectassem as possíveis causas dos problemas.
Outro processo essencial foi a criação de uma matriz relacionando o modo de
defeito com os 4M’s, ou seja, as Pessoas (Man), o Equipamento (Machine), o Método
(Method) e a Matéria-prima (Raw Materiais), objetivando detectar os fatores
condicionantes do defeito.
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Nesse sentido, ainda, foram levantados os padrões de trabalho utilizados, as
características dos materiais e o treinamento das pessoas envolvidas. Essas ações e
condições foram analisadas no “chão de fábrica” no equipamento.
Outro aspecto determinante residiu na verificação da existência de padrões e se
os mesmos estavam sendo seguidos pelos funcionários. Assim, cada ponto levantado
como uma possível geradora de defeito foi investigado, utilizando-se de técnicas
adequadas como medição, ensaio, questionamento e desmontagem de parte do
equipamento.
Apresentaram, inclusive, propostas de soluções e ações imediatas de correção:
troca de peças, ajustes, estabelecimento de padrões, elaboração de LUP’s e
treinamentos dos funcionários. E quando o problema, cujo deslinde não fosse tão
evidente, o emprego do método TPM na investigação resultou em seu esclarecimento.
Por fim, foi examinada a gravidade do problema e contramedidas apropriadas, através
de análises como Brainstorming, 5 Porquês e ciclo PDCA.
Em abordagem ainda quanto ao histórico, um dos KPIs com maior evolução foi
o DPM. Logo até 2014 observou-se uma redução de 82%, se comparada com o índice
do início da implantação da TPM, conforme figura 18.
Figura 18: Gráfico de evolução do indicador DPM

Fonte: Elaborada pelo Autor

Outro dado expressivo é que no ano de 2011, houve um aumento no indicador
devido à mudança de critério quanto ao modo como ele estava sendo monitorado (Até
este ano, utilizava-se somente o número de peças com defeitos e, a partir desta data
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considerou-se o número de peças produzidas no período em que foram detectadas
as falhas).
A título de ilustração, apresenta-se um tipo de cálculo de DPM. Assim, se foi
detectado defeito às 07:30 horas, sendo que a última inspeção de qualidade para
respectiva detecção foi feita às 07:00 horas, todas as peças produzidas neste período
de 30 minutos, independente de apresentarem defeitos ou não, foram contabilizadas
no cálculo como peças com avarias. Isso significa que o processo estava fora de
controle.
Do mesmo modo, no caso de pessoas, foram avaliadas todas as funções
envolvidas, suas atribuições e responsabilidades, no intuito de detectar a necessidade
de treinamento de funcionários e alterações de procedimentos de trabalho. Levou-se
em conta a capacitação dos funcionários, o conhecimento da metodologia e a
continuidade das atividades com a disciplina.
De início, no que se refere aos funcionários, constataram alguns problemas
operacionais, tais como falta de habilidade técnica, falta de resposta rápida para
correção de anormalidades e a falta de independência em relação aos operadores de
manutenção. Essas carências blindavam-lhes a possibilidade de visualizar a fonte do
problema.
Para resolver esses limites, os funcionários foram treinados, capacitados para
distinguir entre a normalidade e anormalidade, detectar as falhas, serem diligentes no
sentido de manter o controle das condições normais, cumprir as regras e tomar
providências rápidas e corretas diante dos defeitos. E ainda adotaram o lema “Da
Minha Máquina Cuido Eu”, fazendo com que o operador sentisse a necessidade de
conhecer cada vez mais o equipamento.
Outras formas de capacitação ainda foram ministradas para que o operador
tivesse domínio do equipamento. Destacam-se a habilidade de detectar os defeitos
nos equipamentos, a respectiva melhoria ou restauração, como exemplo: parafusos
soltos, vazamentos, trincas, sujeiras ou oxidação de peças; a compreensão dos
mecanismos e as funções das máquinas, além de identificar as possíveis causas de
ocorrência de problemas.
O operador desenvolveu a aptidão de compreender a correlação entre
equipamento e qualidade dos produtos; as respectivas causas do defeito com o
desenvolvimento da matriz; e, por último, o operador otimizou a capacidade de efetuar
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reparos, prevenir a deterioração, executar pequenas melhorias de Manutenção
Autônoma nos temas relacionados às funções da operação, de forma independente,
e quando em cooperação com outras áreas, como qualidade e manutenção.
Ainda na seara de treinamento, foi elaborada uma matriz de habilidades, visando
a eliminação da carência de capacitação. O objetivo foi ter visão do desvio entre o
perfil atual e perfil ideal de cada função (passado/presente/futuro). Diante desse
quadro comparativo, possibilitou-se o planejamento das ações de treinamento, gestão
das habilidades de cada funcionário e práticas focadas nas reais deficiências.
Nessa matriz, cada funcionário foi avaliado pelo supervisor, técnico de
manutenção ou funcionários de outras áreas com conhecimento específico, como a
área de qualidade e foi classificado nos seguintes níveis:


No nível 0 - Não sabe, falta conhecimento, sem compreensão total dos
princípios e regras do trabalho e do equipamento.



No nível 1 - Conhece a teoria, conhece os princípios e regras do trabalho e
equipamento, mas não consegue agir empiricamente. Falta-lhe treinamento
prático.



No nível 2 - Pratica com acompanhamento, mas o desempenho é altamente
disperso e não é capaz de repetir tarefas com segurança, falta-lhe habilidade.



No nível 3 - Pratica com segurança, a aptidão já foi totalmente dominada,
consegue explicar o motivo das tarefas/atividades/ações, domínio da função.



No nível 4 - A habilidade já foi totalmente incorporada, consegue ensinar aos
demais funcionários com boa didática, domínio perfeito.

Com essas medidas, observou-se um aumento significativo nos treinamentos e
nas horas que cada funcionário utilizou para o desenvolvimento das habilidades, como
ilustram os números indicados nessas linhas:
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Figura 19: Gráfico de evolução do indicador HH Treinamento

Fonte: Elaborada pelo autor

Depois da análise dos defeitos dos equipamentos; passando pela evolução da
capacitação dos funcionários através de treinamento; a atenção, agora se volta à
eficiência do maquinário. Desse modo, a metodologia TPM é baseada na
identificação, priorização e eliminação das perdas com a utilização plena dos
equipamentos e eficácia dos processos.
Por exemplo, o dano que apresenta maior desdobramento é a quebra. Os
defeitos no processo ou produto ocorrem na sua maioria das vezes quando realizadas
alterações nas condições operacionais estabelecidas ou durante o retorno à
operação, após serviços de reparo. Pode-se, assim, definir como perda qualquer
desvio da situação atual com relação à condição ideal.
Se por acaso, um equipamento que produz 50 peças por hora tiver 5 peças com
defeito, é necessário rever a produção para sanar a falha. Enfim, a quebra é uma
oportunidade de melhoria, já que ao identificá-la, executam-se as ações para evitar
que se repita. Como ainda é possível identificar as perdas relacionadas ao
equipamento por meio do KPI de OEE.
As principais perdas foram classificadas em: (a) manutenção programada,
quando a perda de tempo ocorre por desligamento decorrente de manutenção
periódica, conforme calendário anual de manutenção; (b) outra perda é a originada
pela quebra/falha, isto é, perda de tempo por causa de parada inesperada do
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equipamento, durante o regime normal de produção; seguindo, existe (c) a perda por
setup e ajuste. Estas definições foram importantes para se traduzir conceitos corretos
de cada tipo de parada/perda e estabelecer as “regras do jogo”.
Enfim, será demonstrado como o OEE representará um efetivo aproveitamento
do maquinário quando a sua atuação for comparada com a condição ideal, isto é,
fazendo-o trabalhar todo o tempo possível, produzir na capacidade nominal e toda a
produção dentro das especificações de qualidade.
A partir da medição do OEE no passo 1, elabora-se um banco de dados para
estabelecer um histórico das quebras. Dos dados coletados organiza-se uma árvore
de perdas ou Loss Tree com as referências e os diversos e principais tipos de perdas.
A estratificação dessas perdas baseou-se no tipo e impacto da maior para menor no
OEE.
A primeira ação tomada para eliminá-las foi reestabelecer as condições básicas
dos equipamentos, constatando-se as partes que estavam deterioradas, como
correias, rolamentos, guias de transporte, peças danificadas e outros problemas.
Outro ponto observado consistiu em que os procedimentos de operação não
estavam sendo seguidos, isto é, cada funcionário trabalhava de forma diferente, no
manuseio do equipamento. Houve casos, de desgaste prematuro do equipamento,
gerando defeitos e paradas.
Foram criados, inclusive, grupos de melhoria baseados no ciclo de melhoria ou
PDCA com a participação dos funcionários das linhas: técnicos de manutenção,
supervisores e da área de qualidade. Estas equipes foram implantadas em momentos
diferentes, com duração aproximada de 4 meses e serviram para atacar as
ineficiências e aumentar o OEE da linha. Os prejuízos avaliados nesses grupos foram
baseados na árvore de perdas.
No gráfico da figura 20 observa-se a evolução do OEE.
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Figura 20: Evolução do indicador de OEE

Fonte: Elaborada pelo Autor

.
Entende-se por melhoria do OEE o incremento da produtividade. Em outras
palavras, significa a minimização dos inputs (despesas), diminuindo os prejuízos e a
maximização dos outputs (resultados), como o aumento da produtividade.
Na grande maioria das empresas, os resultados alcançados com a TPM, após a
sua instituição, consubstanciaram-se no aumento da produtividade, diminuição das
paradas imprevistas, melhoria do rendimento operacional, redução da ocorrência de
defeitos e consequentemente, de reclamação dos clientes por problemas de qualidade
e entrega.
Na última figura 21 - o gráfico de evolução do indicador de produtividade -,
observa-se o aumento da produtividade por dois fatores distintos. O primeiro pela
implementação da metodologia que reduziu os diversos tipos de perdas e, o segundo,
diz respeito ao aumento da confiabilidade do equipamento, aumentando a
probabilidade de trabalhar, dentro de certas condições, sem apresentar qualquer tipo
de avaria.
Diante da elevação de confiabilidade e na qualidade dos produtos, foi possível
realocar um funcionário. A linha que inicialmente laborava com quatro funcionários por
turno reduziu a três nos postos de trabalho. Este salto na produtividade é demonstrado
no ano de 2014.
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Figura 21: Gráfico de evolução do indicador de Produtividade

Fonte: Elaborada pelo autor
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8 CONCLUSÃO

A metodologia TPM otimizou a busca de soluções e prevenção de possíveis
anomalias. Por força das inspeções de rotina, pode conservar o equipamento em bom
estado; da estruturação do sistema, pode localizar potenciais falhas e proceder a
modificações ou reparos, evitando-as.
Do ponto de vista econômico, a metodologia TPM incorporou vantagens como:
uma melhor utilização do ativo da empresa, aumento da capacidade produtiva,
redução significativa no número de quebras de máquinas e equipamentos, elevação
na qualidade de produtos e serviços. Os KPI’s demonstram esta evolução ao longo
de sua execução, seja no quesito Qualidade (DPM), OEE, Produtividade e em
conjunto com estes indicadores, quanto em aumento de Horas-Homem utilizadas em
treinamento.
O investimento da empresa - objeto deste estudo - buscava um retorno em
produtividade e quantidade de artigos produzidos. Inicialmente, quando o
equipamento foi adquirido, houve uma aplicação em valores atualizados (abril/2016)
de aproximadamente R$ 10.275.340,00 (Dez milhões, duzentos e setenta e cinco mil
e trezentos e quarenta reais).
Com a melhoria do OEE da linha de 50% para 75%, a empresa teve um lucro de
25 pontos percentuais de OEE entre os anos de 2009 e 2014, com isso ela postergou
a necessidade de investimento em uma nova linha de produção de batons. Se
anualizar este ganho, significa que foram produzidas aproximadamente 5,5 milhões
de unidades a mais de batom, somente em 2014 se comparado com o ano de 2009.
Ainda com potencial de crescimento para 85%, índice considerado excelente,
demonstrando uma gestão equilibrada e eficiente.
Os estágios de TPM, empiricamente realizados na empresa, consistem em:
compreender a situação atual do processo; identificar as oportunidades; restaurar as
condições básicas do equipamento e implementação de medidas para solução de
problemas. Seguidos de monitoramento e redução no nível de perda e por último
aperfeiçoamento do sistema de gestão. Essas fases correspondem ao ciclo PDCA e
a pesquisa-ação com as etapas de planejar, agir, descrever e avaliar.
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De todo o exposto, resta apropriado sugerir um novo desafio: verificar a evolução
do programa TPM, com o acompanhamento dos KPI’s dessa linha, a partir do passo
4 da Manutenção Autônoma até o passo 7, com o Gerenciamento Autônomo.

95

REFERÊNCIAS:

ABIHPEC, Livro de Tendências, 2015. Disponível em :<http://www.abihpec.org.br>.
Acesso em: 20 nov. 2015.
AHUJA, I. P. S. & KHAMBA, J. S. An Evaluation of TPM Implementation
initiatives in India industry for enhanced Manufacturing Performance.
Journal of Quality in maintenance Engineering, 2007, vol. 1 no 4, 338-352p.
ARQUETTE, J.: CUMMINGS, M.; REINHARDT, J. Ésteres de Jojoba em Barras de
Lábios. Cosméticos Nuevos, 1998, vol.4, 23-27p.
BONO, A.; MUN, H.C.; RAJIN, M. Effect of Various Formulation on Viscosity and
Melting Point of Natural Ingredient Based Lipstick. Studies in Surface Science
and Catalysis, 2006, vol. 159. 693-696p.
CAMPOS, Vicente Falconi. Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia-a-Dia.
Belo Horizonte: Editora de Desenvolvimento Gerencial, 1999.
DIAS, Sérgio Luiz Vaz – Avaliação do Programa de TPM em uma Indústria MetalMecânica do Rio Grande do Sul – Dissertação de Mestrado – PPGEP / UFRGS –
1997.
COUGHLAN, P, COGHLAN, D. Action research for operations management.
International Journal of Operations & Production Management, 2002, vol. 22, n
2.
DENAVARRE, M.G. Lipstick . In: The Chemistry and Manufacture of Cosmetics
2nd ed. Wheaton: Allrued Publishing Corporation, 1998 , vol.4, 767-840p.
DOOLEY . L. Lexicon development for lip products using descripitive sensory
analysis. (Dissertação de mestrado – Interdepartmental Food Science Graduate
Program, Departamento of Human Nutrition) Kansas State University, Manhattan,
2007, 96p.
DRAELOS, Z.K. Cosméticos Labiais. In: Cosméticos em Dermatologia. Porto
Alegre: Artes Médicas, 1991,58-65p.
ENGASSER, P.G.Lip Cosmetics. Dermatologic Aspects of Cosmetics, 2000,
vol.18, n.4, 641-649p.

96

GOUVÊA, M.C.B.L.F. Evolução na Formulação de Batons. Cosmetics & Toilletries
– Edição em Português, 2007 vol.19, n.2, 54-58p.
.
GOUVÊA, M.C.B.L.F. Desenvolvimento de base de batons. Cosmetics &
Toilletries – Edição em Português, 1993, vol.5, n.2, 49-56p.
HERNANDEZ, M.; MADILEINE, M.; FRESNEL, M. Manual de Cosmetologia. 3ed.
Rio de Janeiro : Revinter, 1999, 216-219p.
KARDEC, A., NASCIF, J., BARONI, T. Função Estratégica. 3º Ed. Rio de Janeiro,
Qualitymark: Petrobras, 2009, 440 p.
KEMMIS e MC TAGGART, 2001, Participatoy Action Research, in Handbook of
qualitative research, second edition, Denzin NK, Lincoln YS, eds, Sage, Thousands
Oakes
KOBBACY, A. H.; MURTHY, P. Complex System Maintenance Handbook. 1ª. ed.
Manchester: Springer, 2008.
KORICHI, R.; TRANCHANT, J.F. Decorative Products. In: BAREL, A.O.; PAYE, M.;
MAIBACH, H.I. Handbook of Cosmetics Scienceand Technology. 3.ed. New York:
Informa Healthcare, 2009, 391-406p.
LAUFFER, P.G.I. Lipsticks. In: SAGARIN, B.; STRIANSE, G.R. Cosmetics: science
and technology. 2nd ed. Canada: Wiley-interscience, 1972, vol.1, 365-392p.
LIKER K.J., O Modelo Toyota, Porto Alegre: Editora Bookman, 2004
MORAES, P. H. A: Manutenção Produtiva Total: Estudo de caso em uma
empresa automobilística. Dissertação (Mestrado). Universidade de Taubaté, São
Paulo, 2004.
MOUBRAY, J. Manutenção Produtiva Centrada em Confiabilidade, São Paulo:
Aladon Ltda, 2000, 426p.
NAKAJIMA, S. Introduction o TPM. Cambridge, MA: Productivty Press, 1998.
Educativos, 1989, 39p.
NAKAZATO, Koichi, Facilitadores TPM – XXXV Evento Internacional de TPM,
Tokyo, Japan, JIPM , impresso pela IMC International, 1998.
NEPOMUCENO L. X. Técnicas de Manutenção Preditiva. São Paulo: Edgard
Blücher, 1989.

97

PEYREFITTE, G.; MARTINI, M.C.: CHIVOT, M. Estética – Cosmética:
Cosmetologia Biologia Geral Biologia da Pele. São Paulo: Andrei, 1998, 39-178p.
PINTO, L. F. R. Sistema de Gestão Visual Aplicado ao TPM – Uma Abordagem
Prática. Apostila de Treinamento. Universidade Federal de Itajubá, Departamento de
Produção, 2003.
PRUNIÉRAS, M. Manual de Cosmetologia Dermatológica, 2ed. São Paulo:
Andrei, 1994, 110-199p.
RIBEIRO, H. Total Productive Maintenance (TPM) Manutenção Produtiva
Total. São Paulo: Editora Elipse, 2003.
SHARMA, R. K., KUMAR, D. & KUMAR, P. Manufacturing Excellence
through TPM Implementation: a practical analysis. Industrial Management &
Data Systems, 2006 vol 106 no 2, 256-280p.
SHINGO, S. O Sistema Toyota de Produção: Do Ponto de vista da Engenharia
de Produção, 2º ed., P. Alegre, Bookman, 1996B
SHIROSE, K. TPM for workshop leaders. Portland, Oregon: Productivity, Inc.,
1992, 39p.
SHIROSE, K. TPM Para Mandos Intermédios de Fábrica. Madrid: Productivity
Press. 1994, 1p.
SIGMAPACK. Llenadora. Mexico:Llenadora, 2012. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=ut7fI9itx30>. Acesso em: 8 fev. 2016.
SLACK, N.; CHAMBERS. S.; JOHNSON, R. Administração da Produção. São
Paulo: Atlas , 2008.
SMEWING, J. Analysing the texturial properties of cosmetics. Cosmetics and
Toiletries Manufacture Worlwilde, 1998 249-253p.
TEXTURE Analysis Application Overview: Cosmetics and Personal Care
Application Overview. Disponível em: <http://www.stablemicrosystems.com.br>
.Acesso em: 4 fev. 2015.
TAGLIARI, M.P.; STULZER, H.K. Aspectos Gerais da Tecnologia de batons.
Cosmetics & Toiletries – Edição em Português, 2007 vol.19, n.2, 72-75p.

98

TAKAHASHI, Y.; OSADA, T.; Manutenção Produtiva Total. São Paulo: Instituto
IMAN, 2010
TONELOTTO Jr., W. O Facilitador e o TPM. São Paulo: Loss Prevention, 2005.
XENOS, Harilaus G.P. Gerenciando a Manutenção Produtiva Belo Horizonte:
Editora de Desenvolvimento Gerencial, 1998, 18p.
WERKEMA, Maria Cristina Catarino. As Ferramentas de Qualidade no
Gerenciamento de Processos. Belo Horizonte: Editora de Desenvolvimento
Gerencial, 1995.
WILKINSON, J.B.; MOORE, R.J. Preparaciones de Maquillaje Coloreadas.
In:Cosmetologia de Harry. Madrid: Dias Santos, 1990, 351-394p.
WYREBSKI, Jerzy. Manutenção Produtiva Total – Um Modelo Adaptado.
Dissertação (Mestrado em engenharia, especialidade em engenharia de produção
da Universidade Federal de Santa Catarina) - Florianópolis, 1997. Disponível em:
<http://www.eps.ufsc.br/disserta98/jerzy/index.htm>. Acesso em: 6 Jun. 2015.

