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Resumo: A qualidade observou diferentes abordagens ao longo do tempo, sendo hoje fator 
chave de sucesso para as empresas. Com a economia globalizada houve o acirramento da 
competição e a abordagem de forma adequada no trato da qualidade passou a ser uma 
questão  primordial no mundo empresarial. O Sistema TPM – Total Productive Maintenance, 
que traduzido, resulta em Manutenção Produtiva Total, auxilia como um método de gestão da 
manutenção que identifica e elimina perdas existentes no processo produtivo, maximizando a 
utilização do ativo industrial e garantindo a qualidade de produtos a custos competitivos. 
Sem contar o desenvolvimento de conhecimentos capazes de reeducar as pessoas, ou seja, de 
quebrar paradigmas, para ações de prevenção e de melhoria contínua. Este artigo mostra um 
acompanhamento na implementação do sistema TPM na Indústria de Fios de Seda 
COCAMAR, limitando-se a etapa de planejamento, implantação e avaliação dos resultados 
obtidos com a aplicação em uma área piloto no período de 2004 a 2005 buscando 
demonstrar a eficácia das atividades desenvolvidas. 
Palavras-chave: Manutenção produtiva total; Qualidade; Gestão da manutenção. 

1. Introdução 
A sobrevivência das organizações em um mundo globalizado tem forçado as empresas 

a programarem novas metodologias de gestão na busca da redução de seus custos de 
produção, visando o aumento da competitividade. Produzir apenas não basta, é preciso 
garantir qualidade, preço competitivo e prazo de entrega. 

 Assim, o novo estilo de mercado faz com que as indústrias cada vez mais adiram às 
tendências que registram a importância da aplicação da gestão do conhecimento, através da 
aquisição, geração e disseminação de novas técnicas de gestão. Entre estas novas tendências 
está o sistema TPM – Total Productive Maintenance, definida como Manutenção do Sistema 
de Produção com o envolvimento de todos. 

Segundo Takahashi e Osada (1993, p.2): “TPM é um conjunto de atividades de 
gerenciamento voltadas para o equipamento, visando atingir a sua utilização máxima. Para 
tanto, promovem a integração de todos os funcionários”.  Dentro deste contexto, isto deve 
ocorrer desde a concepção da instalação/equipamento até o fim da vida útil, com a finalidade 
de alcançar quebra zero e assim participar da meta global da empresa que é produtividade. A 
manutenção industrial até recentemente era considerada apenas como um fator de custos e 
gastos. Hoje, contudo, paradas de máquina durante a produção podem significar perdas na 
competitividade no mercado.    

Para Imai (1990, p.2) “O TPM é um método de gestão que identifica e elimina perdas 
existentes no processo produtivo, maximiza a utilização do ativo industrial e garante a 
geração dos produtos de alta qualidade a custos competitivos”.  

Desta forma, estabelecer um método gestão da área produtiva torna-se fundamental 
para obter o máximo dos gargalos, identificar e controlar as capacidades através de alguns 
indicadores, acompanhar o desempenho e aplicar planos de ação para melhorar 
continuamente, pois os elementos primordiais de uma indústria é manter a qualidade, 
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quantidade e custo e para poder alcançar esses objetivos é preciso criar condições em que os 
equipamentos tenham confiabilidade e segurança. 

 

2. Definições e objetivos da TPM 
Quando Nakajima (1989, p. 09) define TPM como “manutenção conduzida com a 

participação de todos”, “todos” significa o envolvimento de todas as pessoas desde a alta 
direção até os operadores de forma voluntária, ou seja, todos os departamentos. 

A TPM traz um novo conceito com relação ao envolvimento do pessoal da produção 
na manutenção dos equipamentos das plantas e instalações, pois incentiva o aumento da 
produtividade e ao mesmo tempo levanta a moral dos trabalhadores e sua satisfação pelo 
trabalho realizado. 

Em 1989 o JIPM (Japan Instituite of Plant Maintenance) introduziu uma definição 
ampla do programa: 

• A TPM busca constituir a maximização da eficiência global das máquinas e dos 
equipamentos, ou seja,  a empresa deve produzir de acordo com a meta projetada  
e produzir com qualidade e harmonia  com a velocidade planejada e taxa de 
produção; 

• Sistema que cuida de todo o ciclo da de vida útil do equipamento e da máquina 
prevenindo diversas perdas até atingir zero quebra/falha e acidente, criando assim 
uma meta de manutenções preventivas e preditivas de acordo com as mudanças do 
equipamento; 

• Envolver todos os departamentos, começando pelo departamento de produção, 
manutenção e se estendendo aos setores de desenvolvimento, vendas, 
administração, etc; 

• Contar com a participação de todos, desde a alta direção até os elementos 
operacionais da linha, ou seja, devem ser formadas equipes por áreas , processos 
ou equipamentos constituídas por pessoas diretamente envolvida nos processos, 
pois a  TPM é um  trabalho em equipe;  

• Por meio de atividade voluntárias desenvolvidas por pequenos grupos  cria-se uma 
colaboração e um ambiente propício ao desenvolvimentos dos trabalhos. 

No Sistema de Manutenção Produtiva Total as perdas são dividas em seis grandes 
perdas: 

1) Perda por parada devido à quebra/falha; 
2) Perda por mudança de linha e regulagens; 
3) Perda por operação em vazio e pequenas paradas; 
4) Perdas devido à capacidade reduzida; 
5) Problemas de qualidade – ocasionais e comuns; 
6) Perdas devido a reinício e na partida 

 

2.1 Cinco pilares básicos do sistema TPM 
Para desenvolver o sistema TPM nas empresas existem etapas a serem vencidas e estas 

são descritas na literatura como sendo os cinco pilares básicos do sistema TPM. 
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2.1.1 Incorporação de melhorias específicas e individualizadas nas máquinas 
As melhorias deverão ser incorporadas inicialmente em um equipamento de uma área 

piloto, onde deverá haver a colaboração de todos os elementos da área técnica, da manutenção 
e, principalmente, da produção. 

Segundo Takashi e Osada (2003 p. 157) “Devemos investigar o nexo dos problemas 
que contribuem para um menor nível de eficiência do equipamento”. 

 

2.1.2 Estruturação para condução da manutenção autônoma 
A manutenção voluntária deve ocorrer motivando o operador a cuidar da máquina 

realizando sua inspeção, lubrificação e limpeza, pois uma das funções mais importantes é 
detectar e tratar com prontidão as anomalias do equipamento, que é precisamente um objetivo 
de uma boa manutenção. 

Segundo Kardec (2002, p.43) “A manutenção autônoma consiste em desenvolver nos 
operadores o sentimento de propriedade e zelo pelos equipamentos e a habilidade de 
inspecionar e detectar problemas em fase incipiente, e até realizar pequenos reparos, ajustes e 
regulagens”. 

 

2.1.3 Estruturação do setor de manutenção para a condução da manutenção planejada 
Com a redução do número de paradas acidentais, a importância do trabalho do setor de 

manutenção se desloca para uma nova modalidade de trabalho que é corporação de melhorias, 
ou seja, é a chave para o sucesso do gerenciamento de processos transformando as ações 
reativas em ações pró-ativas. 

 

2.1.4 Capacitação e treinamento 
No TPM a filosofia da formação e treinamento é o treinamento no local de trabalho, 

onde as empresas devem desenvolver constantemente seus recursos humanos e assegurar que 
todos seus empregados cheguem a exercer seu pleno potencial, sendo o principal objetivo do 
pilar de treinamento e capacitação é o de ressaltar habilidade dos operários e técnicos no 
desenvolvimento do programa TPM. 

 

2.1.5 Controle inicial do equipamento 
É a estruturação para a administração dos equipamentos desde a sua fase inicial de 

instalação e funcionamento com objetivo de gerenciar o desenvolvimento de novos produtos e 
processos, com objetivo de construir e elaborar produtos que sejam fáceis de produzir e 
operar. 

 

2.2 As doze etapas de implantação do sistema TPM 
Os cinco pilares podem ser subdivididos em doze passos propostos por Nakajima 

(1989) que tornam a implementação do sistema objetiva. Estas etapas envolvem desde o 
planejamento estratégico do programa até o giro do ciclo PDCA quando o sistema já está 
implantando apenas buscando a melhoria contínua. 
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As doze etapas de implantação são: 

1) Manifestação da alta administração sobre a decisão de introduzir o TPM; 
2) Campanha de divulgação e treinamento para introdução do TPM; 
3) Estrutura para implantação do TPM; 
4) Estabelecimento de diretrizes básicas e metas para o TPM; 
5) Elaboração do plano diretor para implantação do TPM;  
6) Início do programa de TPM; 
7) Melhoria individualizada nos equipamentos para maior rendimento operacional; 
8) Estruturação para a manutenção espontânea; 
9) Estruturação da manutenção programada pelo departamento de manutenção; 

10) Treinamento para melhoria do nível de capacitação da operação e da manutenção; 
11) Estruturação do controle da fase inicial de operação dos equipamentos; 
12) Execução total do TPM e elevação do nível geral.  

 
 
3. Estudo de caso 

 Dede 2002 a COCAMAR - Indústria de Fios de Seda  vem buscando o seu 
aprimoramento na gestão da qualidade. Em 2003 recebeu a certificação da norma ISO 
9001:2000, sendo a primeira fiação de seda no mundo a receber está certificação. 

Em 2004 iniciou a implantação das normas ISO 14001, OHSAS 18001, AS 8000, 
Sensos da Qualidade e o Sistema de Manutenção Produtiva Total. 

A implantação do Sistema de Manutenção Produtiva Total foi realizada com intuito de 
integrar as gestões de produção e manutenção, pois a COCAMAR já vinha desenvolvendo em 
algumas unidades, como a Indústria de Fios de Seda, implantações de Manutenção 
Preventiva, Indicadores de Paradas Técnicas, utilização de Software LS-Maestro como apoio 
para o planejamento da manutenção. 

A linha piloto para implantação da TPM é o setor de fiação, composto por seis 
máquinas fiandeiras, todas da marca Nissan. Esse é o principal setor da indústria sendo 
considerado o gargalo. É neste local que começa a ser definida a linha mestra da qualidade do 
fio e onde 80 % do processo produtivo é concretizado, ou seja, o fio já sai praticamente 
pronto. 

 

3.1 Aplicação dos passos da TPM 
O planejamento e execução da implantação do sistema TPM na COCAMAR - 

Indústria de Fios de Seda foi baseado no modelo proposto por Nakajima (1989), pois este 
modelo esclarece a lógica do sistema e facilita sua implantação. 

 

3.1.1 Decisão da adoção da TPM pela alta direção 
As cinco primeiras etapas de implantação do TPM relacionam a preparação e a 

adoção. É nesta fase que se criam condições propícias à execução de um planejamento 
adequado. 

Em novembro de 2004 foi decido pela alta direção da cooperativa implantar o Sistema 
de Manutenção Produtiva Total com o acompanhamento de uma consultoria especializada em 
Gestão da Manutenção. 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 
 

 
5

 

3.1.2 Campanha para introdução da TPM e esclarecimentos inicias 
Na segunda etapa da fase preparatória começou-se a conceituar a filosofia e os 

objetivos a serem alcançados. Os colaboradores foram convidados por categoriais funcionais 
a participarem de treinamentos realizados pela consultoria.  

 Além disso, na Indústria de Fios de Seda, foram realizadas campanhas de 
conscientização utilizando murais, dinâmicas motivacionais e no jornal interno da cooperativa 
foram divulgadas entrevistas e matérias sobre as vantagens que esta técnica de melhoria viria 
a proporcionar dentro da política da qualidade em consonância com a missão da empresa. A 
terceira etapa de implantação da TPM na Indústria de Fios de Seda foi criar o comitê para 
implantação do programa com uma estrutura que englobasse toda a hierarquia. 

 

3.1.3 Estruturação do órgão encarregado da implantação 
Na Indústria de Fios de Seda foi possível integrar a equipe da manutenção com a 

equipe das fiandeiras, onde cada uma das líderes das máquinas tornou-se responsável pelo seu 
equipamento juntamente com ajuda de um mecânico, um eletricista, mecânicos de suporte 
geral e um planejador da manutenção. Toda essa equipe foi coordenada por um Coordenador 
da Área e um Coordenador com apoio dos Coordenadores Corporativos e da consultoria. 

 

3.1.4 Definição da política básica e metas a serem alcançadas 
Para estabelecer as metas foi necessário definir a forma de calcular os indicadores. 

Para isso, foi realizado um trabalho de coleta de informações, utilizando informações de 
fichas onde os próprios colaboradores preencheram para acompanhar o equipamento. Além 
das fichas existentes foi necessário criar uma tabela, onde foram padronizadas paradas 
planejadas, não planejadas, horários de acordo com as particularidades das máquinas 
Fiandeiras e dos tipos fios produzidos. 

Através deste rastreamento foram calculados indicadores que proporcionaram o 
monitoramento do setor e o estabelecimento de metas. Esses indicadores mostraram uma 
visão da evolução da implantação do sistema, monitorando a quantidade de produto 
produzido, qualidade, tempo, velocidade e gerarando ainda dois indicadores macros: o IPA 
(Índice de Produção dos Ativos) e o IPAG (Índice de Produção dos Ativos Global). A única 
diferença entre estes dois indicadores é que o IPAG mensura o aproveitamento dos ativos sem 
levar em conta o tempo ocioso. 

 A partir do IPA e do IPAG foi possível melhorar a utilização dos ativos e influenciar 
toda a performance da indústria. Vale a pena ressaltar que a partir desses dois indicadores a 
Indústria de Fios de Seda tornou-se capaz de identificar e priorizar as principais causas de 
perdas de capacidade, por produto, por linha e por fábrica. Além disso, tornaram-se 
ferramentas que permitiram criar consciência em todos os níveis da empresa da importância 
da produtividade dos ativos e de como impactar esse ativos. 

A fórmula de calcular foi: 
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Onde:  
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• % Índice de Produtos Aprovados (A): é a porcentagem de produto aprovados em 
relação a produção total. A formula é: 

  

 100
._
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• % Índice de Velocidade Operacional (V) : Calcula a porcentagem da velocidade 

com que a operação da quantidade produzida foi realizada em relação  ao tempo 
efetivo trabalhado e a velocidade nominal média. 
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• % Índice de Utilização Operacional (U): % de aproveitamento do tempo total 

disponível. 
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3.1.5 Elaboração do plano diretor de implantação 

Na quinta etapa foi elaborado o plano diretor, trabalho desenvolvido pela Coordenação 
Corporativa do MPT. O Plano Diretor da Indústria de Fios de Seda é o mesmo de toda a 
Cooperativa e este plano contém os objetivos e o cronograma do projeto. É valido lembrar 
que esse plano foi periodicamente revisto para evitar os impasses e recuperar as defasagens e 
os atrasos. 

 

3.1.6 Início do Programa TPM 
Nesta etapa ocorreu o lançamento oficial do MPT na Indústria de Fios de Seda com a 

presença da alta direção. 

A planilha de paradas foi analisada e estratificada em seis grandes perdas e nesta 
estratificação foi possível constatar que havia apenas cinco grandes perdas  rastreadas que 
são: perdas por quebras, perdas devido ao ajuste e preparação, perdas devido à capacidade 
reduzida, perdas devida a problemas de qualidade e perdas devido ao reinicio da partida. A 
partir dessa análise a sexta perda, que são as perdas por pequenas paradas, fora estudadas na 
tentativa de buscar a melhor forma de realizar o seu rastreamento. 

A partir desta estratificação foi feita análise de Pareto para todas as perdas, e iniciou-se 
uma “Gestão Minuto a Minuto” dentro do setor, através de reuniões com toda a equipe onde 
eram discutidas as maiores perdas e analisadas as causas. Dependendo da parada ocorrida no 
setor, foram abertas ocorrências de não conformidades, nas quais todos os envolvidos 
participaram buscando soluções para que o problema fosse solucionado, através do auxílio das 
ferramentas da ISO 9001:2000. 
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3.1.7 Incorporação de melhorias individualizadas sobre os as máquinas 
Foi realizado um levantamento com todos os colaboradores envolvidos no setor das 

melhorias necessárias para a área piloto. Essas melhorias foram analisadas de acordo com o 
grau de prioridade e do custo envolvido na implantação das mesmas. Foram categorizadas as 
dez que possuíam os custos mais elevados e realizado um trabalho de análise e custo 
benefício. 

Além dos custos e prioridades, foram analisados os impactos das melhorias, ou seja, se 
as mesmas poderiam estar impactando em produção (P), Qualidade (Q), Manutenção (M), 
Segurança(S), Meio Ambiente (MA) e Custo da Produção (C/P). 

As demais melhorias foram organizadas em um plano de ação dentro dos Sensos de 
Qualidade e a partir daí iniciou-se uma força tarefa composta por todos os colaboradores para 
resolver as melhorias pendentes. 

 

3.1.8 Implantação da manutenção da rotina 
Nesta etapa iniciou-se a conscientização das líderes proporcionando o 

desenvolvimento de diversas melhorias como: 

1) A organização  dos  o elenco das máquinas. 
2) Organização do almoxarifado 
3) Organização do histórico das máquinas; 
4) Check-list de manutenção autônoma; 
5) Instruções de trabalho; 

 

4. Discussão e conclusões do período de implantação da TPM 

As coletas de informações foram fundamentais para a empresa monitorar os índices de 
aproveitamento dos ativos e avaliar os possíveis problemas. Após a coleta mês a mês foram 
feitos comparativos para avaliar a evolução conforme as metas traçadas. 

Houve grandes dificuldades na criação de um levantamento de dados, bem como a 
tabulação desses dados e a transformação dos mesmos em dados úteis. A operacionalização 
no período analisado também foi trabalhosa, pois foi necessário criar uniformidades nos 
procedimentos, criando assim necessidades de decisões conjuntas, forças tarefa, ou seja, 
envolvimento de toda a equipe operacional e de manutenção. 

Durante as reuniões realizadas com toda a equipe é possível obter depoimentos do 
tipo: 

• Supervisor de Produção: “Aqui na Indústria de Fios de Seda a TPM trouxe uma 
facilidade em monitorar as metas de produtividade”. 

• Responsável pelo PCP: “Proporcionou um maior controle dos acontecimentos na 
produção e a partir dos indicadores juntamente com  mudança de cultura dos 
funcionários eu consigo planejar melhor a produção”. 

• Líder da máquina: “Antes deste programa a máquina quebrava e eu ficava 
esperando o pessoal da mecânica, que demorava muito, agora se acontece algum 
problema  os mecânicos estão sempre ajudando e as vezes  eu mesmo resolvo o 
problema “. 

• Gerente Industrial: “ A partir da implantação na Área Piloto é vísivel a mudança de 
cultura dos colaboradores, sem contar que o espírito de motivação e envolvimento 
de todos aumetou satisfatoriamente “. 
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As resistências à implantação não foram muito significativas, pois a empresa já havia 
conseguido uma boa consolidação em sua Gestão de Qualidade e os colaboradores já tinham 
uma cultura de melhoria contínua. Além disso, a implantação do TPM contou com o apoio de 
um programa já implantado e consolidado na empresa, os Sensos da Qualidade, o que 
facilitou principalmente a construção de um ambiente propício à disseminação dos princípios 
da TPM. 

Foi instituída uma nova perspectiva onde o pessoal da produção passou a se orgulhar 
de fato do seu equipamento estar funcionando, limpo e, mais importante, todos tinham plena 
consciência das razões disto estar acontecendo. Desta forma foi desenvolvida uma parceria 
entre o pessoal da manutenção e de operação que já conseguia detectar ações corretivas de 
forma pró-ativa. 

 

4.1 Resultados alcançados 
Um aspecto que deve ser comentado foi identificação dos resultados obtidos com a 

implantação da TPM através de medidas de produtividade, mensuração e análises de 
indicadores de qualidade até então obtidos, bem como os tempos das máquinas parados. 

A Figura 1 mostra os Índices de Paradas Planejadas e Não Planejadas de Julho a 
Outubro de 2005 onde se observa uma melhoria nos índices. 
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Figura 1 – Controle de Paradas Planejadas e Não Planejadas. 
Fonte: COCAMAR (2005) 

 

O mês de Julho foi um mês especial, onde a indústria trabalhou apenas dez dias, pois 
estava ocorrendo uma manutenção da caldeira. 

Neste período os indicadores estavam oscilando, isto ocorreu devido a mudanças que 
estavam ocorrendo, mas já foi possível notar que as paradas planejadas e não planejadas 
começaram a melhorar. 
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A figura 2 mostra os Índices de Aproveitamento dos Ativos no período de julho a 
outubro de 2005. 

 

 

30,29% 
27,38% 26,44% 25,42%

86,45% 
91,39% 

87,98% 88,42%

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

70,00% 

80,00% 

90,00% 

100,00% 

jul/05 ago/05 set/05 out/05 nov/05 dez/05 
IPA IPAG

IPA - INDÍCE DE PRODUTIVIDADE DOS ATIVOS - INDUSTRIA DE FIOS DE SEDA
INDICADOR DE DESEMPENHO INDUSTRIAL

INDÚSTRIA DE FIOS DE SEDA 

FONTE: Relatórios de Fechamento Mensais 
 

Figura 2 – Índice de aproveitamento dos ativos (IPA). 
Fonte: COCAMAR (2005) 

 

O indicador IPA possui um valor baixo porque a indústria trabalhava apenas um turno, 
ou seja, havia tempo ocioso. 

Desta forma podemos dizer que o período analisado mesmo estando ainda em fase de 
implantação a TPM melhorou muito a cultura da Indústria de Fios de Seda, proporcionou 
maior envolvimento entre a manutenção e a produção, conseguiu motivar os colaboradores e 
toda a equipe se dispôs a buscar o alcance das metas estabelecidas pela alta direção. Foi 
possível mensurar vários ganhos, por exemplo, apenas com readequação das paradas 
planejadas e a melhor organização das mesmas foi possível aumentar cerca de 120 kg de fio 
por mês, e por se tratar de um produto com alto valor agregado, pode-se dizer que “a Indústria 
de Fios de Seda colheu frutos da Manutenção Produtiva Total”. 
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