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RESUMO 

 

As empresas constantemente estão em busca de se manter competitivas no mercado, 
porém cada vez mais se depara com clientes mais exigentes e novas tecnologias de 
gerenciamento e performance industrial, para que as empresas possam ser mais 
competitivas ou se manter competitiva no mercado, as mesma buscam metodologias 
e ferramentas para melhorar o seu processo, tornando-o mais eficiente e sem defeitos 
ou quebras de equipamentos, o presente trabalho objetiva mostrar de que forma as 
empresas podem estar utilizando a metodologia TPM; metodologia estudada e 
implementada no Japão em suas linhas de produção após a segunda guerra mundial, 
o TPM consiste em buscar efetivamente por zero acidentes, zero defeitos de 
qualidade, zero quebras de equipamentos; a metodologia TPM, utiliza como base de 
implementação oito pilares (1-Manutenção autônoma, 2-Melhoria especifica, 3-
Manutenção planejada, 4-Educação & treinamento, 5-Controle inicial, 6-Manutenção 
da qualidade, 7-Áreas administrativas, 8-Segurança), onde cada pilar atinge e obtém 
um resultado especifico dentro da empresa, sendo assim necessário a participação 
de todos os funcionários da empresa no qual adotar o TPM. 
 

Palavras-chave: TPM; Zero acidentes; Zero defeitos; Zero quebras; Eficiência. 
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ABSTRACT 

Companies are constantly seeking to remain competitive in the market, however 
theyare faced each day with more demanding customers, new technology 
managementand   industrial   performance,   so   for   companies   to   be   more   
competitive   or   staycompetitive   in   the   market,   they   seek   methodologies   and   
tools   to   improve   itsproduction   process,   making   it   more   efficient   and   without   
defects   or   equipmentbreaks, the present work goal is to show how companies might 
be using the TPMmethodology; It’s a  methodology studied  and  implemented in 
Japan’s productionlines after World War II, the TPM consists of reducing accidents, 
quality defects andequipment failures  to zero;  the TPM methodology are  based on  
eight pillars  (1-Autonomous   Maintenance,   2-Specific   Improvement,   3-Planned   
Maintenance,   4-Education   &   Training,   5-Initial   Control,   6-Quality   Maintenance,   
7-AdministrativeAreas, 8 - Security), where each pillar reaches and obtains a specific 
result inside thecompany and requires the participation of all employees to adopt the 
TPM. 

 

Key-words: TPM; Zero accidents; Zero defects; Zero Breaks; Efficiency. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com a revolução industrial as empresas começaram a investir de maneira 

diferente em seu processo, onde o objetivo principal era realizar uma produção para 

obter um maior lucro, surgindo então as linhas de montagens. Porém uma quantidade 

maior de empresa começou a surgir no mercado, aumentando assim a 

competitividade das empresas entre si, diante do segmento no qual cada uma atua. 

Diante deste cenário de competitividade, surgiu também um consumidor mais 

exigente, onde além de buscar um custo baixo do produto, também buscavam 

qualidade.  

As empresas diante desta procura, começaram a buscar meios para melhorar 

o seu processo como um todo, tendo como foco o baixo custo de produção e a 

qualidade elevada do produto. Um dos meios que surgiu, após a Segunda Guerra 

Mundial, foi o TPM (Total Productive Maintenance) onde a metodologia é sustentada 

por 8 pilares (1-Manutenção autônoma, 2-Melhoria especifica, 3-Manutenção 

planejada, 4-Educação & treinamento, 5-Controle inicial, 6-Manutenção da qualidade, 

7-Áreas administrativas, 8-Segurança), na qual busca a otimização do processo da 

empresa como um todo, e sempre visa a busca pelo zero (zero perdas, zero quebras, 

zero defeitos...). A metodologia TPM exigi a participação dos funcionários da empresa 

como um todo, sendo assim possível conscientizar todos sobre o que está ocorrendo 

dentro da empresa gerando uma maior colaboração de todos para o sucesso da 

implementação da metodologia, tornando assim a empresa competitiva, já que a 

mesma irá otimizar o seu processo, produzindo assim mais com menos. 

A escolha do tema está relacionada a uma alta demanda de produção a qual 

as empresas estão obtendo. Em diversos segmentos no mercado, não há apenas uma 

empresa especializada no ramo em que atua, o mercado é dinâmico e competitivo, 

levando assim as empresas a enfrentarem um dilema: Produzir mais com menos, ou 

seja, suprir a necessidade da alta demanda com um baixo custo de produção, 

possibilitando a sobrevivência da empresa diante do mercado no segmento no qual 

atua, já que o produto final irá sair com um preço acessível para o consumidor. Com 

essa necessidade de suprir a demanda com um baixo custo de produção, existem 

meios nos quais as empresas adotam ou podem estar adotando para permanecerem 

competitivas. Um dos meios trata-se da metodologia TPM (Total Productive 

Maintenance), a qual engloba todos os setores de uma empresa, com novas filosofias 
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e maneiras de se pensar, levando assim todos da corporação a seguir uma causa e 

ter um objetivo a alcançar, produzir mais com menos. Com esse objetivo, vale o estudo 

e a aplicação do TPM na empresa como estratégia de redução de custos, visando a 

permanência da empresa e até mesmo o aumento de competitividade no ramo a qual 

atua. 

As empresas como seu maior objetivo se manter competitivas no mercado de 

trabalho, existem meios para essa “sobrevivência” diante do mercado, um dos meios 

é  a utilização de ferramentas ou metodologias visando a melhoria do processo da 

empresa, o meio no qual o presente trabalho ira abordar trata se da metodologia 

TPM(Total Productive Maintenance), então dessa maneira como a metodologia TPM 

pode gerar um aumento de produtividade para uma empresa para que ela venha a ter 

uma vantagem competitiva no mercado ?. 

O presente trabalho utilizou uma revisão literária, sobre o tema TPM, tendo 

como partida o entendimento e levantamento de meios para aplicação do mesmo, 

realizando uma pesquisa descritiva sobre o caso, por meio de livros, artigos, 

dissertações, teses e sites de Internet, visando uma maior explicação sobre o caso 

devido à grande disponibilidade de informações sobre TPM. Posteriormente irá ser 

feito uma abordagem sobre cada pilar que sustenta a metodologia TPM, observando 

a importância sobre cada pilar e os cuidados que devem ser tomados em cada pilar, 

visando o sucesso da aplicação da metodologia. Por último, com base em estudos por 

meio da literatura, irá ser apresentado as vantagens da aplicação da metodologia 

dentro da indústria.
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2  FASES INICIAIS E PREPARATÓRIAS DO TPM 

 

Seguindo um modelo tradicional de implementação descrito pelo JIPM (Japan 

Institute of Plant Maintenance) que são preparação, introdução, implantação e 

consolidação podem ser decomposto em 12 etapas. É extremamente necessário 

seguir rigorosamente os fundamentos e as etapas de implementação do TPM, pois o 

erro no mesmo pode gerar repetições no processo, fazendo com que o mesmo sofre 

atraso em suas etapas e possíveis falhas, para que o mesmo tenha um início influente 

é necessário que a alta direção faça um anuncio da implementação da metodologia 

na empresa (SUZUKI, 1994). 

Segundo Nakajima (1989) o TPM reúne condições referentes a teoria da 

administração, onde tem como princípio a força de vontade e habilidades do homem 

dentro do seu ambiente de trabalho, por isso que o TPM tem de ser liderado pela alta 

direção e conduzido com pulso firme. 

Para implementação da fase preparatória é necessário que o ambiente sofra 

alterações e passe a ter condições para a implementação do TPM, sendo assim 

necessário criar um cronograma de implementação, prever possíveis falhas e 

considerar apenas no cronograma e com um ambiente devidamente preparado, o 

cronograma não sofre alterações de último momento (NAKAJIMA, 1989). 

O tempo necessário de implementação do TPM é uma variável contendo os 

fatores tecnológicos, porte e a capacidade administrativa da empresa, apenas na fase 

preparatória se recomenda de 3 a 6 meses para que se possa obter um planejamento 

bem elaborado, não comprometendo o restante da implementação (NAKAJIMA, 

1989). 

A fases iniciais e preparatória do TPM contemplam 7 etapas, ex. como mostra 

quadro 1. 

Quadro 1: Fases inicias e preparatória do TPM  

FASE ETAPA 

 

Fase 

Preparatória 

Anúncio oficial 

Programa de conscientização e treinamentos 

introdutórios do TPM 

Criação da estrutura encarregada da implementação 

Estabelecimento de diretrizes básicas e metas para o 
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TPM  

Elaboração do plano mestre  

Fase inicial  Início da implementação do TPM 

 

 
2.1 ETAPA 1 – ANÚNCIO OFICIAL 

 

O TPM tem como característica engloba toda a empresa, exigindo assim 

comprometimento de todos os funcionários da empresa, para que o mesmo tenha 

efetividade em todos os funcionários, eles devem entender o do porquê da empresa 

estar adotando o TPM e a sua necessidade.  

Segundo Suzuki (1994) a explicação da implementação do TPM deve surgir da 

alta direção, pois o mesmo deve evidenciar a importância de implementar o TPM e a 

sua intenção de finalizar o programa de implementação do TPM, evidenciando então 

para os funcionários o engajamento para implementação do TPM, deixando assim 

entendido que a alta direção irá fazer todo o esforço necessário para a implementação. 

De acordo com Nakajima (1989) A alta direção tem de se policiar com as suas 

atitudes e atribuições de tarefas pois a atividades envolvendo o TPM, não devem 

passar obrigatoriedade, devendo ser atividades incentivadas, ao contrário do mesmo 

deve se levar a uma oposição por parte dos funcionários e resistência a atividades e 

implementação do TPM, devendo então a alta gerencia esclarecer da melhor forma a 

importância de cada atividade para a implementação, evidenciando também que a 

mesma não está incrédula com o programa de implementação. 

Uma liderança eficaz no início de implementação do TPM significa o “Total”, da 

sigla TPM, pois o mesmo exige esforço e dedicação de toda a empresa para as 

atividades do TPM, devendo a alta direção traçar um caminho e desdobrar aos 

funcionários (MCBRIDE, 2001). 

 
2.2 ETAPA 2 - PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E TREINAMENTOS 
INTRODUTORIOS DO TPM 

 

Para uma maior efetividade no início da implementação do TPM, o mesmo deve 

se em primeiro ser compreendido, as empresas devem se utilizar métodos como, 

posters, slogans, palestras, seminários e visitas a outras empresas onde já possuem 

a metodologia TPM implementada. 

Fonte: adaptado de CARVALHO, PEREIRA & TURRIONI (2002) 
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De acordo com Yamaguchi (2005) A utilização da mídia interna como slogans 

e posters auxilia na compreensão e divulgação da implementação, fazendo com que 

toda a empresa inicie suas atividades de forma mais efetiva. 

É natural que a sociedade quando imposta a um novo conceito, filosofia ou 

cultura, demonstre resistência. Esse tipo de comportamento para a implementação do 

TPM tende a ser prejudicial, pois pode ocorrer falhas em suas atividades. 

De acordo com Nakajima (1989) algumas das relações de resistência com 

relação ao TPM são:  

-  TPM modifica o modo de pensar onde a produção fabrica e a manutenção 

conserta;  

- TPM aram novos métodos de trabalho para o “chão” de fábrica;  

- TPM pelo fato de usar o operador como mantenedor traz uma sensação de 

inutilidade para a manutenção;  

Uma metodologia quando implementada recomendasse cascatear as 

atividades que serão divididas. 

De acordo com Nakajima (1989) Empresa no Japão, alcançaram o sucesso da 

implementação dividindo os funcionários em três níveis; diretores e gerente, corpo 

técnico e supervisores e líderes de grupo. 

 

2.3 ETAPA 3 - CRIAÇÃO DA ESTRUTURA ENCARREGADA DA 
IMPLEMENTAÇÃO 
 
 

Para esta etapa de implementação do TPM, deve ser criada comitê organizador 

de implementação do TPM, com intuito do desenvolver e promover estratégias eficaz 

de promoção para o TPM, criação de plano mestre e execução, criando pautas, 

manter e fiscalizar as atividades do TPM dentro do prazo, organização de seminários 

e palestras, devendo os membros do comitê serem pessoas permanentes para maior 

sucesso da implementação do TPM. 

Segundo Yamaguchi (2005) a escolha do presidente para o comitê organizador 

será crucial para o sucesso ou insucesso da implementação, pois o mesmo deve 

sempre comparecer às reuniões e acompanhar diretrizes da implementação.  

De acordo com Nakajima (1985) sugere um desmembramento horizontal 

(criação de comitês) como vertical, uso da hierarquia sendo ambos seguidos por dois 

fluxos de operacionais:  - top to down (de cima para baixo) diretrizes e administração 
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para conquista de objetivos e bottom to up (de baixo para cima) Participação de 

elementos operacionais.  

 

2.4 ETAPA 4 – ESTABELECIMENTO DE DIRETRIZES BÁSICAS E METAS PARA 
O TPM 

 

Qualquer empresa inclui metas e objetivos a serem cumprindo anualmente por 

seus funcionários.  Para a implementação do TPM deverá ocorrer.  

Para Yamaguchi (2005) uma empresa ao estabelecer suas metas anuais, 

deverá incluir metas e diretrizes do TPMM seguindo o padrão de metas e diretrizes da 

empresa.  

A meta da empresa junto ao TPM deve ser estabelecida para longo prazo, ao 

longo de 3 a 5 anos, a mesma deve ser desmembrada e divulgada para cada setor, 

para ser criada metas semestrais e anuais. Para criação de metas deve se levar em 

consideração indicadores de cada setor, pois com o mesmo será possível traçar 

objetivos para alcançar a meta estabelecida (NAKAJIMA, 1985). 

Os objetivos devem ser obrigatoriamente expressos de forma numérica, para 

um melhor acompanhamento e análise qualitativa ou quantitativa, para que a longo 

prazo a meta estabelecida possa ser alcançada.  

De acordo com Suzuki (1994) uma empresa deve se traçar os objetivos do TPM 

conforme o planejamento estratégico da empresa, devendo ser assim estabelecido 

após uma análise da alta direção. O objetivo traçado deve ser extremamente 

desafiador para a empresa, mas atingíveis. 

 

2.5 ETAPA 5 – ELABORAÇÃO DO PLANO MESTRE 
 

Para elaboração do plano mestre visando a implementação do TPM, deve se 

levar em consideração os objetivos traçados anteriormente pela alta direção, devendo 

o mesmo ser analisado por cada setor da empresa, para se adequar a utilização dos 

8 pilares do TPM (SUZUKI,1994). 

De acordo com Yamaguchi (2005) deve se anualmente verificar o plano mestre 

e realizar um comparativo dos previstos versos o real, para que se possa analisar a 

evolução do programa e realizar correções se necessário.  
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Segundo Suzuki (1994) as atividades para atingir os objetivos do TPM devem 

ser decididas nessa etapa, todas as atividades necessitam possuir orçamento e 

devem ser supervisionadas frequentemente.  

 

2.6 ETAPA 6 – INÍCIO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA TPM 
 

Nessa etapa dá se o fim para a fase preparatória e inicia se o programa TPM e 

a busca de “zerar” as seis grandes perdas da empresa. 

De acordo com Yamaguchi (2005) deve ser realizada uma cerimônia de 

abertura do programa, com todos os funcionários da empresa, clientes e 

fornecedores, no qual o encontro deve abordar: 

 A diretoria deve reafirmar a implementação do TPM na empresa  

 Explicação das diretrizes básicas do programa, metas, plano diretor. 

Nesta etapa todos os funcionários são envolvidos dentro do programa TPM, 

dando início ao uso das habilidades e técnicas das ferramentas assimiladas, que será 

mais usada para a busca do “zero” perdas (SUZUKI, 1995). 
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3 OS PILARES DE MANUTENÇÃO DO TPM 

 

O TPM, visa melhorar o desemprenho, produtividade e eficiência dos 

equipamentos de uma fábrica, sendo necessário assim a participação de todos da 

fábrica independente do seu nível dentro do mesmo (NASCIMENTO, 2006). 

De acordo com Nakajima (1989) cada organização possui suas características 

para implementação dos 8 pilares básicos do TPM, conforme mostra a figura 1, porém 

quando as filosofias e princípios da sustentação dos oito pilares são seguidos, 

possibilitam um funcionamento correto da metodologia dentro da empresa, levando 

assim ao sucesso da implementação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 PILAR DE MANUNTEÇÃO AUTONOMA 

O pilar de manutenção Autônoma, é o pilar inicial na implementação do TPM, 

dando assim início oficialmente a implementação do TPM no “chão de fábrica”. Porem 

para sua implementação ocorra, é necessário que a metodologia do 5S seja 

implementada na fábrica, sendo assim ao implementar o pilar inicial, o pilar de 

manutenção autônoma, a fábrica estará previamente limpa e organizada (NAKAJIMA, 

1989). 

Figura1: Pilares do TPM 

Fonte: CAMARGO (2012) 
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O pilar de manutenção autônoma, tem como principal objetivo desenvolve os 

operadores, para que os mesmos tenham um maior zelo e cuidado pela máquina, 

estabelecendo uma previa de serem “donos” da máquina na qual operam, sendo 

assim, os operadores poderão obter uma capacidade de detectar e inspecionar 

possíveis problemas na máquina, tendo assim uma autonomia e liberdade para os 

primeiros reparos na máquina (FIDELIS, RESENDE, GUIMARAES, TANUS, 2015). 

A implementação do pilar de manutenção autônoma, é dividido em passos para 

a sua implementação. 

Segundo Ribeiro (2010) os passos para implementação do TPM são divididos 

em sete etapas: 

 Passo 1 (Limpeza Inicial): Nessa etapa, os operadores e a equipe 

responsável pela implementação do TPM na fábrica, realizam uma limpeza na 

máquina e a análise de possíveis problemas na máquina, como falta de lubrificação 

de um componente da máquina ou parafusos soltos, adotando como sinalização para 

os possíveis problemas, aberturas de etiquetas; 

 Passo 2 (Eliminar as fontes de sujeira e locais de difícil acesso): Nessa etapa 

os operadores devem identificar fontes de sujeira ou contaminação e eliminar essas 

fontes; 

 Passo 3 (Padrões de Limpeza e Lubrificação):Nessa etapa o operador junto 

com equipe de implementação do TPM, deverá observar 3 requisitos básicos 

(Limpeza, Lubrificação e inspeção), criando assim um padrão visual para inspeção d 

limpeza e lubrificação; 

 Passo 4 (Inspeção Geral): nessa etapa os operadores aprendem administrar 

e manter o seu equipamento, já estando mais familiarizado com a manutenção 

autônoma e sua máquina, para uma maior efetivação dessa etapa, é extremamente 

necessário a participação dos líderes nos treinamentos dos operadores no momento 

onde os operadores estarão sendo capacitados;  

 Passo 5 (Inspeção Autônoma): nessa etapa os operadores junto com a 

liderança, devem realizar uma inspeção do processo como um todo, e verificar se as 

etapas anteriores estão sendo mantida, sendo necessário a criação de um check list; 

 Passo 6 (Organização e Ordem): essa etapa está familiarizada com o 5S, 

pois nela deverá organizar o ambiente ao redor da máquina, além de estabelecer 

padronização e normas para controle visual para um melhor gerenciamento;  
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 Passo 7 (Consolidação da Manutenção Autônoma): essa etapa é designada 

para o controle do pilar de manutenção autônoma, sendo criado um calendário com 

um cronograma para inspecionar as máquinas, além da realização de testes com os 

operadores, para verificar as suas habilidades (RIBEIRO, 2010). 

3.2  PILAR DE MANUNTEÇÃO PLANEJADA 

O pilar de manutenção planejada tem como principal função estabelecer dois 

objetivos: manter o equipamento (máquina) em condições ótimas e alcançar eficiência 

e eficácia (SUZUKI, 1994) 

Segundo Paula, Silva e Rocha (2010) a implementação correta da manutenção 

planejada tem que seguir três etapas: 

 Etapa 1 (Avaliação do equipamento e da situação atual): essa etapa consiste 

em realizar um levantamento para gerar um inventário com informações sobre o 

estado de conservação da máquina, e o seu valor de mercado; 

 Etapa 2 (Reparo das deteriorações e melhoria dos pontos deficientes) essa 

etapa consiste em fazer eliminação de causa ou ambiente que possa estar causando 

deterioração no equipamento; 

 Etapa 3 (Estruturação do controle de informações e de dados): Por meio da 

realização do inventario na etapa 1, a etapa 3 consiste em realizar uma análise dos 

dados obtidos, para que seja criado meio de informação de casos ocorridos na 

máquina, como por exemplo; quebras e reparos, para que o mesmo possa ser usado 

para montar um plano para as manutenções planejadas (PAULA, SILVA, ROCHA, 

2010). 

 

3.3  PILAR DE MANUNTEÇÃO DA QUALIDADE 

A manutenção da qualidade também conhecida como Hinshitsu Hozen, 

consiste em estabelecer condições dos equipamentos no qual não produzem defeito 

no produto, buscando assim a zero defeitos através do controle dos equipamentos. 

Segundo Paula, Silva e Rocha (2010) evidência que a manutenção da 

qualidade do produto tem se tornado importante tarefas das atividades de produção 
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devido que as condições das maquinas afetam diretamente a qualidade final do 

produto. 

Conforme Ribeiro (2010) as reduções dos defeitos das máquinas ocorrem 

naturalmente, sendo um reflexo das de melhorias realizadas nos equipamentos, então 

a partir desse momento é crucial a participação do pilar de manutenção de qualidade, 

para manter a redução de dos defeitos. 

Segundo Paula, Silva e Rocha (2010) existem condições preliminares para a 

manutenção da qualidade, são eles: 

1. Eliminação da deterioração forçada;  

2. Conhecimento do equipamento por todos os funcionários;  

3. Zero falhas no equipamento;  

4. Projeto de Manutenção de novos produtos e equipamentos. 

Segundo Ribeiro (2010) a implementação do pilar de manutenção da qualidade 

deve se seguir dez etapas, são elas: 

 Etapa 1 (Levantamento da Situação Atual da Qualidade): Deve se realizar por 

meio de inventario, um levantamento das condições atuais de cada equipamento, para 

que posteriormente seja criado metas para a implementação, seguidos padrões de 

qualidade e valores, além de fluxogramas do processo; 

 Etapa 2 (Levantamento dos Problemas): Nesta etapa, os operadores junto 

com a liderança devem fazer um levantamento das causas dos problemas ocorrentes 

na máquina; 

 Etapa 3 (Análise da Causas): nessa etapa é realizada um overview da fábrica 

com o intuito de buscar e eliminar pontos defeituosos; 

 Etapa 4 (Medidas para estender a vida útil e controlar as inconveniências): 

com base na etapa 3, é realizado um plano para controlar futuros pontos defeituosos 

para que então possa se estender a vida útil dos equipamentos; 

 Etapa 5 (Melhoria da eficiência da inspeção e diagnóstico):  nesta etapa deve 

se por meio de padrões estabelecidos pela liderança, baseado em métodos analítico, 

melhorar a eficiência na inspeção de anomalias; 

 Etapa 6 (Diagnóstico geral dos equipamentos): Nesta etapa deve se verificar 

se os padrões estabelecidos na etapa anterior estão coerentes, devendo ser utilizar o 

Kaizen, para uma melhor análise; 
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 Etapa 7 (Uso do equipamento até o seu limite seguro): Deve-se verificar 

novamente os padrões de eliminação de pontos defeituosos da etapa três, para que 

se possa estabelecer um limite seguro do uso dos equipamentos; 

 Etapa 8 (Aprimorar método de verificação): As condições de uso dos 

equipamentos estabelecidas na etapa sete deve ser implementadas nessa etapa, 

porém seguidos padrões de verificação de uso; 

 Etapa 9 (Decidir o valor do padrão de verificação): Para esse etapa deve se 

definir valores para análise e verificação dos equipamentos da etapa oito; 

 Etapa 10 (Revisar o padrão): Nessa etapa deve se realizar um overview de 

todas as etapas anterior, visando identificar se existem falhas nas etapas e controlar 

as possíveis falhar para eliminar as mesmas, além de verificar se os demais padrões 

estão sendo mantidos (RIBEIRO, 2010). 
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4  PILARES COMPLEMENTARES E ADMINISTRAIVOS DO TPM 

 

Diante de um mercado competitivo, uma empresa na qual não tenha uma 

eficiência no processo ou uma alta produtividade, dificilmente irá sobreviver no 

mercado. (MARCELO, 2012). Para que o mesmo ocorra, as empresas vem adotando 

metodologias, como o TPM (Total Productive Mainetence), que ficou conhecida pela 

publicação de dois livros “TPM Tenkai, em 1982 e “ TPM Nyumon”, ambos publicados 

por Japan institute of plan maintenance ( JIPM ),que atualmente certifica empresas na 

aplicação do TPM. 

Com o propósito do sucesso da aplicação do TPM é necessário que a totalidade 

da empresa, da gerência até aos membros, tenha participação na implementação por 

meio de pequenos grupos (SUZUKI, 1994). A implementação incorreta da 

metodologia e a não participação da gerencia tem sido apontado como um fator 

importante na falha da implementação (MIRSHAWKA, OLMEDO, 1994). 

Para o preparativo da implementação da metodologia alguns fatores têm de ser 

levados em consideração, como a identificação e melhoria de todas as perdas de 

volume de produção correspondentes a eficiência global dos equipamentos, perdas 

dos custos de fabricação e custos de gerenciamento de fabricação (NAKAZATO, 

1999). Sendo assim é importante o levantamento de dados da empresa, e a escolha 

correta dos grupos participantes para cada atividade ou causa a ser tratada e 

resolvida. 

 

4.1 PILAR DE MELHORIA ESPECIFICA 

 

Um dos pontos fortes da aplicação do TPM é a busca por zero, e a melhoria 

específica contribui para esse processo, já que a mesma tem como intuito incluir 

diversas atividades dentro da planta fabril, otimizando equipamentos e o processo 

(SUZUKI, 1994). 

Segundo Suzuki (1994) o pilar de melhoria continua se coloca em pratica 

sistematicamente, para isso a alta direção não pode deixar de apoiar pequenas 

melhorias, pois o mesmo pode trazer alguns pontos negativos para implementação do 

TPM, levando a uma perda de credibilidade, porem para que o mesmo ocorra, o autor 

destaca alguns pontos importantes que devem ser levados em consideração na hora 

da implementação do pilar, são eles: 
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- Selecionar um tema  

- Formar um time de projeto  

- Registrar o tema  

- Investigar, definir e pôr em prática a melhoria  

- Avaliar os resultados 

De acordo com Nakazato (1999) uma nova geração do TPM está surgindo que 

tem como princípio a implementação de atividades de melhoria dos equipamentos e 

sua eficiência, além de atividades destinadas ao aumento de rentabilidade da planta 

fabril, então a empresa começa a pensar em três grandes perdas:  

a) perda no custo de fabricação;  

b) perda no volume de fabricação e produção;  

c) perda no gerenciamento de fabricação. 

Segundo Suzuki (1994) para que se possa ter uma maior eficácia na 

implementação do pilar de melhoria continua, as melhorias devem ocorrer em forma 

de etapas, que são: 

 Etapa 1 (Seleção do tema de melhoria): Nessa etapa deve se realizar uma 

reunião com a alta direção para que seja estabelecida um norte para melhorias inicias, 

mediante a isso deve se formar um time para o projeto e posteriormente o time deve 

planejar as atividades a serem desenvolvidas; 

 Etapa 2 (Compreender a situação atual): Nessa etapa, os times montados 

para o pilar, devem mapear os processos da fábrica em busca de gargalos, falhas 

defeitos e outras perdas; 

 Etapa 3 (Descobrir e eliminar anormalidades): Nessa etapa, os times devem 

ir em busca de pequenas anomalias, e então corrigi-las e, estabelecer condições 

básicas para cada equipamento; 

 Etapa 4 (Analisar as causas): Nessa etapa, os times devem analisar as 

perdas levantadas na etapa dois, e então estratifica-las aplicando ferramentas de 

análise; 

 Etapa 5 (Planejar as melhorias): Nessa etapa o time, após fazer o 

levantamento de perdas, devem desenhar propostas e planos de ação para melhoria 

dessas perdas, os times devem levantar o orçamento e viabilidade de cada ideia e 

fazer um comparativo de cada um, levando em conta as vantagens e desvantagem 

de cada ideia; 
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 Etapa 6 (Implantar as melhorias): Nessa etapa as equipes devem 

implementar as ideias de melhoria levantadas na etapa cinco, praticar uma gestão 

visual, facilitando assim a as instruções para os equipamentos melhorados; 

 Etapa 7 (Verificar resultados): nessa etapa os times devem verificar se todos 

os objetivos definidos nas tapas anteriores estão sendo seguida, caso não esteja, 

devem ser retomadas; 

 Etapa 8 (Consolidar resultados): Nessa etapa o time deve definir padrões de 

controle para verificação frequente para sustentar os resultados, além de 

retroalimentar informações de prevenção (SUZUKI, 1994). 

 

4.2  PILAR DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO 

 

Pilar onde empresas exercem grandes esforços, por se tratar de uma 

capacitação da sua mão de obra, tendo como objetivo a formação e treinamento de 

pessoas desde o primeiro dia da implementação (SUZUKI, 1994). 

O pilar de educação e treinamento tem como objetivo desenvolver todas as 

pessoas, tornando as então aptas para o desempenho de suas atividades com 

responsabilidades (RIBEIRO,2010). 

De acordo com Blanchard (1997) o pilar de educação e treinamento é 

extremamente importante na implementação do TPM, pois com o mesmo é possível 

investir nas pessoas que trarão resultados para a empresa em termos de melhor 

utilização do sistema produtivo com maior qualidade. 

Segundo Paula, Silva e Rocha (2010) é fundamental a capacitação dos 

operadores por meio de treinamentos e palavras, pois através do mesmo, futuramente 

é possível estabelecer uma matriz com as habilidades de casa pessoas, sendo 

necessário seguir cinco habilidades para a matriz, são elas: 

1. Não sabe: a pessoa não tem conhecimento básico sobre as suas atividades 

ou equipamentos; 

2. Conhece a teoria: conhece um pouco sobre o processo ou equipamentos no, 

porém não consegue executar o mesmo; 

3. Consegue até certo ponto: executa pequenas tarefas, porem possuo um 

desempenho dispersivo e não possui reprodutividade; 

4. Consegue com segurança: aprendeu as atividades que executa na pratica; 
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5. Consegue ensinar os outros: Tem o domínio total das tarefas e pode ensinar 

para outras pessoas. 

 

4.3  PILAR CONTROLE INICIAL  

 

A equipe na qual participa do controle inicial tem como maior princípio elaborar 

formas ou métodos para controlar o início de qualquer projeto dentro da empresa, já 

que o mesmo pode prever falhas no início da etapa.  (ALVES, OLIVEIRA, 2014) 

Segundo Ribeiro (2003) a equipe envolvida no pilar de controle inicial deve 

realizar um levantamento de todas as melhorias realizadas nos equipamentos ou 

produtos, com o objetivo de fazer a aquisição de novos equipamentos ou produtos 

caso seja necessário. 

Segundo Paula, Silva e Rocha (2010) deve se analisar o custo do ciclo de vida 

das máquinas, para verificar o custo total gerado no processo, os autores também 

destacam procedimentos inicias que devem ser realizados, são eles: 

 

1. Pesquisa e análise da situação atual  

2. Estabelecer o sistema de controle inicial 

3. Depuração e treinamento do novo sistema  

4. Utilização completa e fixação do sistema. 

 

4.4  PILAR TPM ADMNISTRATIVO 

 

Este pilar tem como objetivo obter informações e fornecer informações dos 

processos da empresa e para a empresa como um todo o mais rapido possível, 

aumentando a redução de perdas e dos desperdícios (SHIROSE, 1992). 

Segundo Paula, Silva e Rocha (2010) além do objetivo de eliminação de 

desperdício de perdas no trabalho do escritório, deve se existir um aprimoramento do 

trabalho administrativo, sendo todas as atividades efetivas, para isso a equipe 

envolvida no pilar, pode se utilizar de ferramentas como kaizen e 5S, para que se 

possa organizar toda a área de escritório, eliminando assim papeladas desnecessária, 

podendo se também utilizar-se da gestão visual para indicar o procedimento de 

alguma atividade. 
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4.5  PILAR SEGURANÇA SAUDE E MEIO AMBIENTE 

 

Tem como princípio prevenir impactos ambientais, treinamentos de prevenção 

de acidentes e analise de acidentes, visando buscar meios para eliminar os impactos 

ambientais e alcançar zero acidentes (SHIROSE, 1992). 

Segundo Costa (2015) uma fábrica é vasta com pessoas e máquinas, sendo 

uma forte fonte para acidentes e poluição, incluído contaminações cruzadas, devendo 

então dar passos específicos e fortalecer o mesmo com toda a empresa, para que 

ocorra uma conscientização e elimine a possibilidade de acidentes. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O referido trabalho objetivou mostrar conceito e as finalidades da metodologia 

TPM, que se baseia na utilização de 8 pilares que sustentam a sua implementação. 

Todos os objetivos propostos foram alcançados, utilizando se a literatura e 

fontes da internet, chegando se assim é uma explicação da maneira de como se 

implementar o TPM. 

O primeiro capitulo do trabalho abordou uma explicação conforme a literatura, 

sobre as fases iniciais e preparatórios do TPM, que consistem em doze etapas de 

preparação, neste capitulo evidencia a importância da participação de todos os 

membros da empresa que irá adotar o TPM, tendo como principal importância de 

participação a alta gerência, pois a mesma deve demostrar para todos os funcionários 

a importância do TPM dentro da empresa, incentivando assim a participação de todos 

os funcionários de forma efetiva. 

O segundo capitulo do trabalho, estudou os pilares de manutenção, pois tratam-

se dos pilares iniciais no chão de fábrica, devendo se minuciosamente realizar limpeza 

nos equipamentos, e a realização de padrões de uso e condições de equipamentos, 

pois através dos padrões estabelecidos, é possível estabelecer a vida útil dos 

equipamentos. 

O terceiro capitulo do trabalho, estudou por meio da literatura os pilares de 

melhoria e administrativos, os pilares administrativos, objetivam expor e as 

deficiências dentro dos escritórios, e consequentemente a melhoria do mesmo, 

reduzindo papeladas, aumentando as respostas para solicitações, e os pilares de 

melhoria, objetivam melhorar e controlar equipamentos e processos. 

O presente trabalho apenas trabalhou de forma única em cima da metodologia 

TPM, por isso, uma sugestão de trabalhos seguintes, seria possíveis variações dentro 

da metodologia e os seus pilares. 
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