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RESUMO 

 
Com o passar do tempo à busca por melhorias nas condições de trabalho, redução de perdas e 
defeitos, fez com que novas formas de manutenção surgissem a fim deabranger esses ideais e 
não somente a concertar o que foi quebrado, ou reparar o defeitogerado, ou até mesmo 
recuperar a perda existente. A partir destes propósitos as formas de manutenção foram 
evoluindo gradativamente, chegando hoje a uma metodologia que abrange toda uma cadeia 
produtiva aplicando não só os conceitos de manutenção existente mas também mudando a 
forma de trabalhar e enxergar as coisas.  
 
O objetivo deste trabalho é mostrar a utilização da metodologia TPM (Manutenção Produtiva 
Total), para a identificação das causas que geram perdas e, através desta ferramenta, buscar a 
redução das mesmas em uma linha de produção de uma indústria de embalagem de filmes 
flexíveis. 
 
O método utilizado, foi a aplicação da ferramenta do CAPDo (metodologia para eliminação 
de perdas, através de atividades de grupos de melhorias) em 7 etapas do TPM, para identificar 
as perdas na máquina, responsável pela produção da embalagem. Para eliminar a perda foram 
implementadas melhorias específicas do programa TPM no processo e equipamento a partir 
das observações e sugestões feitas pela equipe do projeto. O resultado obtido foi a reciclagem 
total de todo rejeitogerado na empresa com excelentes resultados financeiros. 
 
 
Palavras-chave: Manutenção Produtiva Total. Perdas. CAPDo. Defeitos. Filmes Flexíveis. 
 

 



   

 

ABSTRACT 

 
With the passage of time to search for improvements in working conditions, reduction of 
losses and defects, has made new forms emerge maintenance to cover these ideals and not just 
fix what was broken, or repair the defect generated or even recover loss exists. From these 
forms of maintenance purposes have evolved gradually, reaching today a methodology that 
encompasses the entire supply chain by applying the concepts of not only maintaining but 
also changing the existing way of working and seeing things. The aim of this study is the use 
of TPM (Total Productive Maintenance) for the identification and reduction of losses of a 
production line of a packaging industry. 
 
The aim of this study is the use of TPM (Total Productive Maintenance), to identify the 
causes that generate losses through this tool and seek to reduce the same in a production line 
of an industrial packaging of flexible films. 
 
The method used was the application of the tool CAPDo (methodology for elimination of 
waste through activities of groups of improvements) in seven steps of the TPM to identify the 
losses in the machine, responsible for producing the package. To eliminate the loss of the 
specific improvements were implemented TPM in process and equipment from the 
observations and suggestions made by the project team. The result was the total recycling of 
all waste scrap generated in the company with excellent financial results. 
 
Keywords: Total Productive Maintenance. Losses. CAPDo. Defects. Flexible Film.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A crescente concorrência e a necessidade de constantes resultados positivos, 

acelerados pelo processo de globalização da economia, têm levado as empresas à, cada vez 

mais, buscarem modelos de gerenciamento baseados nos conceitos de eliminação de 

desperdícios, melhoria da qualidade, aumento da produtividade e redução de custos. Esta 

busca se torna ainda mais eficaz quando incorporada a uma adequada estratégia da empresa.  

“Da estratégia da empresa devem participar todos os departamentos e níveis 

hierárquicos, afinal todos devem compreender sua função e potencial dentro do conjunto de 

ações para execução da estratégia adotada” (PORTER, 1990, prefácio).  

Sem deixar de dar a devida importância à participação de todas as áreas, pode se 

afirmar que a Manufatura representa um importante papel na implementação da estratégia 

para a obtenção de vantagem competitiva em empresas industriais.  

 

2 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

Conforme Nakajima (1996), o fenômeno de automatização das fábricas e a 

necessidade de se buscar novos mercados, fez com que muitas indústrias japonesas (sem 

capacidade de obtenção de capital), buscassem alcançar níveis cada vez mais elevados de 

eficiência dos equipamentos einstalações. Ou seja, para sobreviverem, as empresas tinham 

que possuir os chamados 3 zeros: zero perda, zero quebra e zero acidente. 

Segundo Takahashi e Osada (1993) os três zeros são conseguidos através de uma 

maior interação do homem com a máquina. Para que se consiga aumentar a eficiência de uma 

fábrica, muda-se primeiro as pessoas, estas mudam os equipamentos e estes mudam a 

empresa. 

 

3 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Como possibilitar o envolvimento de todas as áreas no sentido de fortalecer as 

manufaturas das empresas, estabelecendo assim uma vantagem competitiva?  

Uma das respostas para esta questão é a utilização do modelo de gestão de trabalho 

conhecido como TPM, (Total Productive Maintenance), dependente do envolvimento de toda 
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a empresa e que possibilita melhorias significativas de produtividade e qualidade da 

Manufatura.  

Ao longo deste trabalho, o termo Manutenção Produtiva Total é representado pela 

sigla TPM, dada a aderência desta sigla nos meios em que se aplica. 

A Manutenção Produtiva Total – TPM, é uma ferramenta de gestão que proporciona o 

aumento na produtividade através da redução das perdas. Desta forma têm-se produtos mais 

competitivos e preços mais atraentes. 

A empresa objeto de estudo é uma empresa de capital fechado, com uma importante 

participação na América Latina e no mundo na fabricação de embalagens, que conta com seis 

linhas de produção em três unidades industriais: uma na Argentina e duas no Brasil, todas elas 

aplicando a metodologia corporativa de implementação da Manutenção Produtiva Total.  

Assim, em função dos elevados níveis de concorrência no segmento mundial, a 

Empresa “X” necessita demonstrar competitividade. Neste contexto, algumas perdas de 

processo têm dificultado o alcance dos objetivos de produção atuais na linha de produção.  

O presente estudo está direcionado a produção de filmes transparentes de BOPP (do 

inglês, polipropileno bi orientado), que por suas características de transparências permitem 

visualizar com maior nitidez os “géis” considerados defeitos visuais indesejáveis. 

Este estudo trata da avaliação dos resultados da metodologia da Manutenção Produtiva 

Total, visando reduzir ou eliminar estas perdas identificadas no processo, contribuindo assim 

para tornar a empresa mais sólida e competitiva. 

Este estudo foi realizado em uma dessas unidades industriais, baseando-se em dados 

referentes ao período de 2010.  

A unidade industrial estudada é constituída de duas linhas de produção, que fabrica e 

comercializa produtos para aplicação nos segmentos de mercado de embalagens, de rótulos e 

etiquetas. 

Por questões estratégicas não foram divulgados neste trabalho o nome da empresa, 

como também a unidade industrial tema do estudo e a natureza dos produtos por ela 

produzida.  
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4 HIPÓTESES DE ESTUDO 

 

O BOPP é um filme plástico flexível biorientado, produzido a partir da extrusão da 

resina de polipropileno, apresenta excelentes propriedades mecânicas, ópticas, elevada 

barreira a umidade e a gordura, sendo assim uma ótima opção para embalar alimentos.  

Conforme citação de Otaguro et al (2004), comenta que o aumento das ramificações e 

da massa molecular em polímeros essencialmente lineares influência as propriedades no 

estado fundido desses polímeros. Este comportamento foi observado pela análise dos dados 

de resistência do fundido, extensibilidade e do conteúdo de gel em amostras de Polipropileno 

linear (IPP) modificado. 

Ainda de acordo com Otaguro et al (2004), o Polipropileno linear de configuração 

isotática (IPP) é um dos polímeros que pode ser objeto de cisão de cadeias durante os 

processos físicos e químicos utilizados na produção e para aplicação final e que o aumento da 

massa molecular, da massa ponderal média pode ocorrer pela reação de recombinação dos 

radicais ou oligômeros formados durante o processamento. 

Portanto, conforme a citação acima, os Géis observados nos filmes de BOPP 

transparentes podem ser originados por aglomerados de moléculas de alto peso molecular que 

não se fundem na temperatura de processamento do polímero em uso, aparecendo no filme de 

BOPP como pontos não dispersos.  

 Algumas vezes podemos ter cadeias de moléculas tão grandes e ramificadas de que se 

tornam termofixas, como é citado no artigo de Barros (2011) estas moléculas sob efeito de 

temperatura e pressão, amolecem assumindo a forma do molde, e sob nova alteração de 

pressão e temperatura não faz efeito algum, tornando-os materiais insolúveis, infusíveis e não 

recicláveis.Portanto não fundem e desta forma podem surgir nos filmestransparentes de BOPP 

como um ponto quando levados contra luz. 

Com o incremento gradual e constante do uso do Reciclado a partir do rejeito de 

filmes de BOPP em filmestransparentes por motivos econômicos focados na reciclagem e 

sustentabilidade do negócio BOPP, houve o surgimento do defeito visual chamado géis. A 

característica, quantidade e padrões de formação de géis, resultaram em perdas expressivas no 

processo produtivo de filmes de BOPP e deram origema este estudo.  

Até então se pensava que a presença de géis poderia ser oriunda de uma limitação da 

dosagem do Reciclado em filmes transparentes causado pela degradação térmica a que o 
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rejeito do processo produtivo de BOPP é submetido quando das constantes conformações 

plásticas no processo de extrusão e de reciclagem por ser o PP um polímero considerado 

Termoplástico. 

 

5 OBJETIVO DO TRABALHO 

 

Este trabalho tem por finalidade estudar ecompreender os fenômenos que levam o 

surgimento de géis no processo de Extrusão de filmes de BOPP a fim de se eliminar os 

prejuízos com as perdas de matérias primas e produtos acabados, bem como as 

movimentações e retrabalhos desnecessários que causam enormes custos, utilizando a 

metodologia da Manutenção Produtiva Total – TPM.     

 

6 JUSTIFICATIVA DO TEMA 

 

Pode-se considerar o TPM como um tema relevante para estudo devido a sua 

“capacidade de criar um ambiente de melhoria contínua e permitir as empresas elevarem sua 

manufatura a uma classe mundial de competitividade” (JIPM, 2002, p.1), além de sua 

compatibilidade com filosofias também muito importantes para a melhoria da Manufatura 

como, por exemplo, o Gerenciamento Total da Qualidade e como o Sistema de Produção 

Toyota, compatibilidade essa devida aos seus objetivos de perda zero e envolvimento de toda 

a organização das empresas.  

Já a relevância deste trabalho está o fator econômico pela importância de redução dos 

custos de produção dos filmes de BOPP através da reutilização do produto Reciclado 

produzido internamente originados dos rejeitos de todo o processo produtivo do BOPP, 

substituindo a matéria prima virgem, homopolímero, nas mesmas quantidades. 
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7 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Quando Nakajima (1989, p. 09) define TPM como “manutenção conduzida com a 

participação de todos”, “todos” significam o envolvimento de todas as pessoas desde a alta 

direção até os operadores de forma voluntária, ou seja, todos os departamentos. 

O 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.  

Faz-se necessária inicialmente para um melhor entendimento do TPM, a abordagem 

do conceito e histórico da metodologia. 

 

7.1. A MANUTENÇÃO PRODUTIVA TOTAL 

 

7.1.1. Definições e características 

 

Várias definições podem ser encontradas na literatura, para a política de Manutenção 

Produtiva Total, conhecida nos meios onde se aplica pela sigla TPM (Total Productive 

Maintenance). Entre elas, tem-se que TPM é:  

 
 

Esforço elevado na implementação de uma cultura corporativa que busca a melhoria 
da eficiência dos sistemas produtivos, por meio da prevenção de todos os tipos de 
perdas, atingindo assim o zero acidente, zero defeito e zero falhas durante todo o 
ciclo de vida dos equipamentos, cobrindo todos os departamentos da empresa 
incluindo Produção, Desenvolvimento, Marketing e Administração, requerendo o 
completo envolvimento desde a alta administração até a frente de operação com as 
atividades de pequenos grupos. (JIPM, 2002, p.1)  
 
 

“Falha zero ou quebra zero das máquinas ao lado do zero defeito nos produtos e perda 

zero no processo” (NAKAJIMA, 1989, prefácio).  

Com base nas definições acima, pode-se dizer que TPM não é apenas uma política de 

manutenção, mas sim uma filosofia de trabalho, com extrema dependência do envolvimento 

de todos os níveis da organização, capaz de gerar um senso de propriedade sobre os 

equipamentos, sobre o processo e sobre o produto. O conceito de perda zero, que leva a 
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obtenção de resultados imediatos, acaba servindo também como fator motivacional para a 

continuidade e aceleração da implementação.  

Três características importantes podem ser observadas no TPM:  

 

• busca da economicidade, ou seja, tornar a manutenção uma atividade geradora de 

ganhos financeiros para a empresa. Essa característica está presente em todas as 

políticas de manutenção baseadas nos conceitos de prevenção de falhas e na 

melhoria da confiabilidade e disponibilidade dos equipamentos;  

• integração e otimização de todas as políticas de manutenção disponíveis, de 

maneira a promover a melhoria da eficiência global dos equipamentos;  

• participação voluntária de operadores de produção nas atividades de manutenção, 

levados pelo conceito de gerenciamento dos resultados e de atividades de 

pequenos grupos. 

 

7.1.2. Histórico da Manutenção Produtiva Total 

 

Com o final da Segunda Guerra Mundial, as empresas japonesas obrigadas pela 

necessidade urgente e por metas governamentais agressivas de reconstrução do país, 

tornaram-se fiéis seguidoras das técnicas americanas de gestão e de produção.  

 
 

A partir de 1950 deixaram de utilizar somente a política de Manutenção Corretiva de 
Emergência e deu início a implementação dos conceitos de Manutenção Preventiva 
baseada no tempo, aos quais se agregaram posteriormente os conceitos de 
Manutenção do Sistema de Produção, de Manutenção Corretiva de Melhorias, de 
Prevenção da Manutenção e de Manutenção Produtiva que buscavam a maximização 
da capacidade produtiva dos equipamentos (NAKAJIMA; PALMEIRA, 2002, p.81-
88).  
 
 

“Até 1970, a aplicação desses conceitos era basicamente uma atribuição do 

departamento de Manutenção e não vinha atendendo de maneira efetiva aos objetivos de zero 

quebra e zero defeito da indústria japonesa.” (SHIROSE, 1994, p.16).  

Em 1971, o envolvimento de todos os níveis da organização, o apoio da alta gerência e 

as atividades de pequenos grupos de operadores originou a Manutenção Produtiva Total, mais 

conhecida como TPM (Total Productive Maintenance), aplicada pela primeira vez pela 
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empresa Nippondenso, um dos principais fornecedores japoneses de componentes elétricos 

para a Toyota Car Company, sob a liderança do JIPE (Japanese Institute of Plant 

Engineering) na figura de Seiichi Nakajima. “O JIPE foi o precursor do Instituto Japonês 

JIPM (Japanese Institute of Plant Maintenance), o órgão máximo de disseminação do TPM 

no mundo.” (PALMEIRA; 2002, p.86).  

Somente em meados dos anos 80, surgiram os primeiros livros e artigos sobre TPM, 

escritos por Seiichi Nakajima e por outros autores japoneses e americanos. O primeiro 

congresso mundial de TPM aconteceu nos Estados Unidos em 1990. 

A partir também dos anos 80, os pequenos grupos de operadores puderam incorporar 

às suas atividades de TPM, as técnicas de manutenção preditiva que marcavam o início da era 

da manutenção baseada não mais no tempo de uso do equipamento, mas sim na sua condição.  

Desde seu nascimento em 1971 o TPM segue uma evolução constante que pode ser 

dividida em quatro gerações (PALMEIRA; 2002, p.92).  

No início do TPM as ações para maximização da eficiência global dos equipamentos 

focavam apenas as perdas por falhas e em geral eram tomadas pelos departamentos 

relacionados diretamente ao equipamento. Esse período pode ser denominado a primeira 

geração do TPM.  

A segunda geração do TPM se inicia na década de 80, período em que o objetivo de 

maximização da eficiência passa a ser buscado por meio da eliminação das seis principais 

perdas nos equipamentos divididas em: perda por quebra ou falha, perda por preparação e 

ajuste, perda por operação em pequenas paradas, perda por velocidade reduzida, perda por 

defeitos no processo e perda no início da produção.  
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Quadro 1 -Evolução da Manutenção no Japão 

  
D

éc
ad

a 

 
DÉCADA DE 50: busca da 
consolidação da função e 
performance por meio da 
manutenção preventiva 

DÉCADA DE 60: conceitos 
de confiabilidade, segurança e 
economicidade passam a ser 
visualizados como tópicos 
fundamentais dentro dos 
projetos de instalações 
industriais (Era da 
Manutenção do Sistema de 
Produção) 

DÉCADA DE 70: ênfase na 
pessoa, administração 
participativa e visão global de 
sistema; incorporação dos 
conceitos de prevenção da 
manutenção com o desenrolar 
concomitante do TPM. 

T
éc

ni
ca

s 
A

dm
in

is
tr

at
iv

as
 

• Manutenção Preventiva 
(MP – a partir de 1951) 

• Manutenção do Sistema 
Produtivo (MSP – a partir de 
1954) 

• Manutenção corretiva 
com a incorporação de 
melhorias (MM – a partir de 
1957) 

• Prevenção da Manutenção 
(PdM – a partir de 1960) 

• Engenharia de 
Confiabilidade (a partir de 
1960) 

• Engenharia Econômica 

• Incorporação de conceitos 
das ciências comportamentais 

• Desenvolvimento da 
Engenharia de Sistemas 

• Logística e Terotecnologia 

F
at

os
 e

m
 d

es
ta

qu
e 

1951: Introdução da 
sistemática de Manutenção 
Preventiva (MP) nos moldes 
americanos pela Towa Fuel 
Industries 

1953: Criação de um comitê 
para Estudo da MP, integrado 
por 20 empresas que 
abraçaram o programa, dando 
origem ao embrião do JIPM 

1954: Visita de George Smith 
ao Japão para disseminação 
dos conceitos de PM 

1960: I Simpósio Japonês de 
Manutenção 

1962: Visita aos Estados 
Unidos da 1ª Delegação 
Japonesa para Estudo da 
Manutenção de Instalações 
promovido pela JMA (Japan 

Management Association) 

1963: Simpósio Internacional 
de Manutenção em Londres 

1964: Início do Prêmio PM, de 
excelência em manutenção 

198: Simpósio Internacional 
de manutenção em  New York 

1969: Criação do JIPE (Japan 

Institute of Plant Engineering) 

1970: Simpósio Internacional 
de Manutenção de Tokyo 
promovido em conjunto pelo 
JIPE e JMA, além do 
Simpósio Internacional de 
Manutenção na Alemanha 
Ocidental 

1971: Simpósio Internacional 
de Manutenção em Los 
Angeles 

1973: Simpósio de 
Manutenção e Reparo em 
Tokyo, além do Simpósio 
Internacional de 
Terotecnologia em Bruxelas 

1974: Simpósio Internacional 
de Manutenção na Iugoslávia 

1981: Fundação do JIPM 
(Japanese Institute of Plant 

Maintenance) 

FONTE: NAKAJIMA, 1989, p.11  

 

No final da década de 80 e início da década de 90 surge a terceira geração do TPM, 

cujo foco para maximização da eficiência deixa de ser somente o equipamento e passa a ser o 

sistema de produção. A maximização da eficiência passa a ser buscada então por meio da 

eliminação de dezesseis grandes perdas divididas em:  

a) Oito perdas ligadas aos equipamentos: por quebra ou falha, por instalação e 

ajustes, por mudanças de dispositivos de controle e ferramentas, por início de 
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produção, por pequenas paradas e inatividade, por velocidade reduzida, por 

defeitos e retrabalhos e perda por tempo ocioso; 

b) Cinco perdas ligadas às pessoas: falha na administração, perda por mobilidade 

operacional, perda por organização da linha, perda por logística e perda por 

medições e ajustes;  

c) Três perdas ligadas aos recursos físicos de produção: perda por falha e troca de 

matrizes, ferramentas e gabaritos, perda por falha de energia e perda de tecnologia.  

 

A quarta geração do TPM que se inicia a partir de 1999, considera que o envolvimento 

de toda a organização na eliminação das perdas, redução dos custos e maximização da 

eficiência ainda é limitado. Essa geração contempla uma visão mais estratégica de 

gerenciamento e o envolvimento também de setores como comercial, de pesquisa e 

desenvolvimento de produtos, para eliminação de 20 grandes perdas divididas entre 

processos, inventários, distribuição e compras. O Quadro 2 mostra um resumo das quatro 

gerações do TPM.  

 

Quadro 2 -As quatro gerações do TPM 

 

 
1ª geração 

1970 

2ª geração 

1980 

3ª geração 

1990 

4ª geração 

2000 

Estratégia Máxima eficiência dos equipamentos Produção e TPM Gestão e TPM 

Foco Equipamento Sistema de Produção 
Sistema geral da 

Companhia 

Perdas Perda por falha 
Seis principais perdas 

nos equipamentos 

Dezesseis perdas 
(equipamentos, 

fatores humanos e 
recursos na produção) 

Vinte perdas 
(processos, 
inventário, 

distribuição e 
compras) 

FONTE: PALMEIRA, 2002, p.92 

 

Além do JIPM, que detém os direitos autorais da marca TPM, os conceitos TPM são 

mundialmente difundidos pela JMAC (Japan Management Association Consultants), que, 

assim como a JIPM, faz recomendações ao "TPM Award" . 
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Em 2005 foi criado, a partir do JIPM, o JIPM Solutions Company Limited, ou JIPM-S, 

entidade agora com fins lucrativos, voltada ao fornecimento de consultoria e treinamento para 

a implementação do TPM. 

Desde a criação do JIPM-S o curso para formação de Instrutores TPM, ou TPM 

Instructors Course, foi instinto, passando o JIPM-S a fornecer apenas treinamentos in 

company para seus clientes. 

Com o encerramento das intensas atividades do JIPM no Brasil, a informação sobre 

TPM ficou limitada e, juntamente com a falta de entendimento da simplicidade do TPM, 

muitas empresas de consultoria acabaram criando suas próprias versões, ou distorções do 

TPM, fazendo com que muitos acreditam que existem "versões evoluídas" do TPM. 

 

7.2. OBJETIVOS DO TPM 

 

Para garantir a sobrevivência no mercado, resta às empresas trabalharem internamente 

para aumentar sua produtividade por meio do TPM, que visa à redução de custos, treinamento 

do pessoal e do aprimoramento contínuo dos processos, que podem ser obtidos pela 

eliminação progressiva das perdas identificadas e quantificadas nos diversos itens dos 

sistemas produtivos, ou mesmo pela aquisição ou desenvolvimento de novas e mais eficientes 

tecnologias.  

A manutenção de equipamentos é um componente importante em qualquer estratégia 

eficaz que visa à redução de custos. Falhas em equipamentos reduzem a produtividade. 

O objetivo do TPM pode ser descrito como a obtenção de uma manutenção produtiva 

rentável, ou seja, que não somente previna as quebras e defeitos, mas que o faça de forma 

efetiva e econômica. Para tanto, é necessária a utilização de quatro técnicas, a saber:  

 

 1. Manutenção Preventiva – Prevenir as quebras; 

 2. Manutenção Corretiva – melhorar ou modificar os equipamentos evitando 

quebras ou tornando a manutenção mais fácil; 

 3. Prevenção da Manutenção – desenvolver ou instalar equipamentos que 

necessitam pouca ou nenhuma intervenção; 

 4. Manutenção após a quebra – reparar equipamento após a quebra.  
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Através da aplicação de seus conceitos, o TPM torna as pessoas mais conhecedoras 

dos processos e equipamentos onde operam e as tornam mais capazes de identificar, reportar, 

minimizar e até eliminar a causa das quebras, falhas e defeitos. Ele também contribui para a 

criação de um senso crítico nas pessoas, fazendo com que elas se sintam responsáveis pelo 

bom funcionamento do processo que integram. Esta consciência é positiva, à medida que 

reduzem drasticamente as perdas relacionadas às paradas de equipamentos por quebra ou 

falhas, a geração de peças defeituosas e a ocorrência de acidentes, além de gerar um alto nível 

de motivação nas equipes de trabalho.  

Ao minimizar ou eliminar as perdas, as empresas tendem a caminhar rumo ao estado 

ideal, objetivo de todas, que é a perda zero, fazendo com que os resultados sejam mais 

parecidos com o planejado. Quanto mais perto se chega do estado ideal, menor os custos e 

maior a probabilidade de sobrevivência e crescimento no mercado.  

 

7.3. METODOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO DO TPM 

 

“Embora cada empresa, em função se sua cultura tenha suas peculiaridades para a 

implementação do TPM, existem alguns princípios que são básicos para todas elas e que são 

denominados os pilares de sustentação do TPM.” (NAKAJIMA; PALMEIRA, 2002, p.113).  

De acordo com Nakajima (1989, p.42), “a estrutura básica da TPM contempla: 8 

pilares, 4 fases divididas em 12 etapas” que serão descritos na sequência: 

 

1. Pilar da melhoria focada ou específica: utiliza-se do conceito de manutenção 

corretiva de melhorias para atuar nas perdas crônicas relacionadas aos equipamentos. 

Este pilar do TPM serve para detectar perdas em todo o processo produtivo 

relativamente às máquinas de produção, materiais empregados e estoques em excesso. Trata-

se de melhorias específicas que têm como objetivo também apoiar o sistema de "produção 

limpa". Todo o trabalho de detecção de perdas no processo produtivo da empresa deve ser 

feito através de pequenos grupos de melhorias formados através dos funcionários 

responsáveis por um determinado setor ou departamento. Todas as ações corretivas para 

eliminação das perdas devem estar contidas sistematicamente em um plano de ação com os 

respectivos prazos e responsáveis. Os grupos de trabalho podem ser formados, por exemplo, 



  24 

 

através dos operadores das máquinas e equipamentos, supervisores e mestres de produção 

industrial, departamento de manutenção e central de planejamento de produção.  

 

2. Pilar da manutenção autônoma:baseia-se no treinamento teórico e prático recebidos 

pelos trabalhadores focados no espírito de trabalho em equipe para a melhoria contínua das 

rotinas de produção e manutenção. 

Este tipo de manutenção é realizado pelos próprios operadores das máquinas e serve 

certamente de base a todos os outros pilares do TPM. O início das tarefas de manutenção 

autônoma ocorre primeiramente através de um treinamento dos operadores pelo pessoal 

especializado por manutenções rotineiras das máquinas. A introdução da manutenção 

autônoma (em japonês "Jishu-Hozen") torna os operadores aptos a desenvolver de forma 

eficiente o seu próprio ambiente de trabalho, contribuindo desta forma para a redução dos 

vários tipos de perdas ocasionadas durante o processo produtivo, aumentando desta forma os 

índices de produtividade e qualidade de produção. Longos tempos de paradas de máquinas 

podem ser com isto, evitados. A manutenção autônoma envolve uma série de atividades 

realizadas pelos operadores, as quais incluem 7 passos principais a serem realizados após o 

emprego primeiramente da conhecida metodologia japonesa "5S's" em seu posto de trabalho 

(Organização, Arrumação, Limpeza, Padronização e Disciplina): 

1o Passo: Limpeza inicial das máquinas, dispositivos e equipamentos de medição;  

2o Passo: Observar e eliminar fontes de sujeiras em lugares de difícil acesso;  

3o Passo: Elaboração de normas provisórias de limpeza, inspeção e lubrificação que 

posteriormente serão incluídas dentro do plano de manutenção preventiva a ser elaborado pelo 

departamento de manutenção;  

4° Passo: Inspeção geral dos equipamentos;  

5o Passo: Limpar, apertar e lubrificar porcas e parafusos de forma rotineira;  

6° Passo: Criar uma padronização para seu próprio gerenciamento de manutenção 

autônoma;  

7o Passo: Melhorar o sistema de forma contínua (ciclo PDCA).  

 

Todos estes procedimentos mencionados anteriormente reduzem consideravelmente a 

probabilidade de ocorrer anomalias no processo produtivo: falhas e quebras de máquinas, 

refugos e retrabalhos. Através da capacidade do operador da máquina em descobrir/detectar 
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rapidamente anomalias bruscas no processo e de reagir rapidamente, tomando ações quando 

na ocorrência destes desvios, é que a efetividade do trabalho de manutenção autônoma pode 

ser garantida em longo prazo de forma contínua. Desvios bruscos nas condições operacionais 

das máquinas e equipamentos, que não podem ser solucionados pelo próprio operador, devem 

ser registrados e comunicados o mais rapidamente possível ao pessoal técnico do 

departamento de Manutenção.  

Naturalmente, todo o trabalho de manutenção autônoma é facilitado quando os 

operadores possuem um determinado conhecimento em mecânica, elétrica, hidráulica e 

pneumática, de forma que, por exemplo, folgas, desgastes, vazamentos, corrosão, 

deformações, trincas, vibrações e superaquecimentos possam ser detectados mais facilmente. 

A detecção rápida destes fatores negativos pelos operadores diminuirá seguramente a 

ocorrência de falhas e, em consequência disto, também a quebra de equipamentos de 

produção, gerando até mesmo uma considerável redução dos custos industriais.  

Além disso, através de um efetivo e altamente confiável trabalho de parceria entre a 

produção e departamento de manutenção bem como a formação de pequenos grupos de 

melhoria, pode-se ainda melhorar e ampliar todo o potencial da manutenção autônoma dentro 

do "chão-de-fábrica". Com a execução das atividades de manutenção autônoma pelos 

operadores, o departamento de manutenção dispõe de um tempo maior para outros trabalhos 

de manutenção mais complexos, como a "manutenção programada".  

 

3. Manutenção planejada: refere-se às rotinas de manutenção preventiva baseadas no 

tempo ou na condição do equipamento, visando à melhoria contínua da disponibilidade e 

confiabilidade além da redução dos custos de manutenção. 

A utilização da manutenção planejada deve ser feita após o processo de detecção de 

perdas que levam a grandes custos industriais de produção. Assim, para as máquinas e 

equipamentos onde se exige um trabalho mais específico de manutenção, deve ser elaborado 

um plano de manutenção preventiva mais detalhado por parte do departamento de 

manutenção. A elaboração de plano de manutenção planejada exige grandes conhecimentos 

técnicos e muita experiência prática dos funcionários do departamento de manutenção e deve 

ser realizado de forma contínua, podendo ser direcionado então para aquelas máquinas que 

são consideradas críticas dentro da linha de produção, ou para setores da fábrica onde os 

custos de manutenção totalizam uma elevada quantia. Um trabalho de manutenção planejada 

bem executado tende a aumentar a confiabilidade das máquinas e desta forma conduzir toda a 
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logística de produção fabril a trabalhar com estoques de produtos mais reduzidos, o que é 

seguramente um dos objetivos de toda a filosofia TPM. As informações baseadas na 

experiência prática através da aplicação da manutenção planejada servem novamente como 

um excelente input para os profissionais que trabalham com novos projetos de máquinas e 

equipamentos.  

 

4. Gestão antecipada ou Controle Inicial: baseia-se nos conceitos de prevenção da 

manutenção onde todo o histórico de equipamentos anteriores ou similares é utilizado desde o 

projeto afim de que se construam equipamentos com índices mais adequados de 

confiabilidade e mantenabilidade. 

Na realização de novos projetos de investimentos, a empresa pode contar certamente 

com sua experiência adquirida ao longo dos anos em manutenção industrial e comprar novos 

e mais modernos equipamentos de modo que eles executem uma determinada tarefa de 

trabalho, evitando ao máximo perdas e desperdícios de qualquer natureza (tempo de ciclo, 

qualidade das peças produzidas, quebras, etc.). O pilar de controle inicial está estreitamente 

ligado com o desenvolvimento de novos produtos da empresa que necessitem de novos 

investimentos para ampliar sua produção. A etapa de gerenciamento de produtos deve ser 

feita em vários grupos de trabalho que assumem tarefas específicas dentro do projeto e 

utilizam modernas ferramentas de controle e gerenciamento de projetos durante todo o ciclo 

de desenvolvimento do produto. Nesta etapa, a idéia de prevenção da manutenção, ou seja, a 

compra de máquinas que evitem a manutenção faz parte da política estratégica da empresa.  

 

5. Treinamento e educação: refere-se à aplicação de capacitação técnica e 

comportamental para liderança, a flexibilidade e a autonomia das equipes.  

Para todo o desenvolvimento sustentável do TPM dentro de uma determinada 

organização é necessário que os funcionários da empresa desenvolvam uma forte auto 

disciplina que ajudará em todas as fases de implementação do TPM e, além disso, em toda a 

manutenção do sistema em longo prazo. Além desta questão, é muito importante que a 

empresa adote uma política de treinamento para seus funcionários, deste a alta gerência até os 

operadores de máquinas, de forma que novas ideias de melhorias possam surgir 

continuamente. Em consequência disto, são necessários treinamentos de funcionários tanto na 

área técnica como na área administrativa de modo contínuo.  
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6. Manutenção da qualidade: refere-se à interação da confiabilidade dos equipamentos 

com a qualidade dos produtos e capacidade de atendimento a demanda. 

A manutenção da qualidade do TPM no posto de trabalho pode ser realizada através de 

algumas ferramentas da qualidade, as quais fazem o monitoramento de algumas 

características do produto após sua fabricação. Uma característica do produto que se apresente 

fora dos limites especificados pelo departamento de projeto de produto, pode ser resultante, 

por exemplo, de grandes problemas oriundos de um projeto de manutenção não-eficiente ou 

não-adequado que acabam gerando altos índices de refugo e retrabalho dentro do processo 

produtivo. O CEP, Controle Estatístico do Processo, é uma das ferramentas que auxilia o 

monitoramento das características do produto produzido.  

Além do CEP, o planejamento da manutenção da qualidade no posto de trabalho deve 

ter registro de controle da quantidade de refugo e retrabalho por turno, bem como o controle 

dos vários tipos de paradas de máquinas não-planejadas durante todo o período de produção.  

 

7. Segurança, saúde e meio ambiente: dependente da atuação dos demais pilares, esse 

pilar tem o enfoque na melhoria contínua das condições de trabalho e na redução dos riscos de 

segurança, ergonomia e ambiental. 

A busca de "zero acidentes" através da segurança e saúde máxima do trabalhador, 

além da busca de processos produtivos que não afetem o meio ambiente, são outros dos 

objetivos principais de toda a metodologia da Manutenção Produtiva Total. A observação das 

leis trabalhistas, bem como o respeito às normas de gestão de meio ambiente, são pontos 

muitos relevantes para melhorar os índices de qualidade referentes a estes setores da empresa 

em fase de implantação da política TPM.  

 

8. Melhoria dos processos administrativos: também conhecido como TPM de 

escritório (TPM Office), utiliza-se dos conceitos de organização e eliminação de desperdícios 

nas rotinas administrativas, que de alguma maneira acabam interferindo na eficiência dos 

equipamentos produtivos e processos. 

Nos escritórios e em outros departamentos, os quais não estão diretamente ligados às 

atividades de "chão-de-fábrica", mas sim, na maioria das vezes, exercendo importantes 

assuntos burocráticos relativos à parte administrativa da empresa, a filosofia do 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. Os atuais e modernos sistemas 
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computacionais certamente contribuíram muito nos últimos tempos para a organização de 

documentos, arquivos, desenhos em formas de arquivos de pastas computacionais que 

permitiram em consequência disto, uma elevada organização e economia de tempo e espaço 

físico dentro dos escritórios. Nestes setores pode ser otimizado todo o fluxo de informações, 

de modo que exista uma eficiência em comunicação entre a parte administrativa e técnica da 

empresa.  

 

7.4. TPM E OS 5S’s 

 

O envolvimento dos funcionários com a implementação do TPM e o 

comprometimento com a manutenção dos níveis de excelência alcançados podem ser 

observados pelo gerenciamento dos 5S’s na fábrica.  

 
 

Fontes de contaminação, desorganização e outros indícios de descaso com o 
ambiente de trabalho e com os recursos produtivos denotam que o TPM não tem 
bases sólidas de implementação e que os resultados relacionados ao PQCDSM não 
poderão ser mantidos por muito tempo (TAKAHASHI; NAKAJIMA, 1989, p.6).  
 
 

Segundo Xenos (1998, p. 297), 

 
 

Ao entenderem a natureza das falhas e os princípios de funcionamento dos 
equipamentos os operadores deixam de praticar os 5S’s somente nas áreas de mais 
fácil aplicação como, por exemplo, nos corredores e armários, e passam a aplicá-los 
também nas partes mais complexas e menos visíveis dos equipamentos onde a 
contaminação e a falta de limpeza geralmente atuam como aceleradores das falhas. 

 
 

Os cinco conhecidos S’s são: Seiri (organização), Seiton (arrumação), Seiso, 

(limpeza), Seiketsu (limpeza pessoal ou padronização) e Shitsuke (disciplina): 

 

Seiri(organização): consiste em distinguir itens necessários e desnecessários com base 

no grau de necessidade, que determinará onde o item deverá ser guardado ou se deverá ser 

descartado. Itens raramente utilizados serão aqueles com frequência maior que seis meses. 

“Os utilizados ocasionalmente têm frequência de uso entre dois e seis meses e os utilizados 

frequentemente podem ser divididos entre uso horário até diário ou semanal.” (TAKAHASHI, 

1993, p.127).  
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Seiton (arrumação): consiste em definir a forma e identificação da armazenagem bem 

como a quantidade e a distância do ponto de uso. Fatores como frequência de uso, tamanho, 

peso e custo do item influem nessa definição.  

 

Seiso (limpeza): limpar significa muito mais do que melhorar o aspecto visual de um 

equipamento ou ambiente. Significa preservar as funções do equipamento e eliminar riscos de 

acidente ou de perda da qualidade. Eliminação das fontes de contaminação, a utilização de 

cores claras e harmoniosas e o revezamento nas tarefas de limpeza, contribuem para a 

motivação e manutenção desse senso.  

 

Seiketsu (limpeza pessoal ou padronização): a ênfase na padronização, no cuidado e 

asseio com uniformes, com ferramentas e com os objetos e utensílios utilizados no setor de 

trabalho é o ponto marcante desse senso.  

 

Shitsuke (disciplina): esse conceito prega a educação, obediência às regras de trabalho, 

principalmente no que se refere à organização e segurança. É uma mudança de conduta que 

assegura a manutenção dos demais sensos já implementados.  

 

Um sexto S foi apontado na implementação do TPM na unidade de Nishio, Japão, da 

empresa Aisin Seiki Co, uma planta de usinagem e montagem de bombas d’água automotivas. 

A possibilidade de seus operários participarem com opiniões e ações para melhoria do 

ambiente de trabalho e da eficiência global, os motivou de tal maneira, que passaram a 

comparecer em dias de descanso na fábrica para a reconstrução de suas áreas de trabalho. A 

essa atitude se denominou Shikkari Yarou que pode ser traduzido como “Vamos prosseguir 

coesos e com passos firmes” (NAKAJIMA, 1989, p.6). 

 

7.5. GESTÃO DAS PERDAS 

 
O objetivo maior do TPM é a total eliminação das perdas, como também o acidente 

zero, o defeito zero, a quebra zero. Mas o principal aspecto a ser eliminado é a quebra, pois 

esse controle pode ter vários ganhos para a empresa, tanto na parte de segurança com redução 
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ou eliminação de acidentes devido a equipamentos quanto no que diz respeito aos dispositivos 

funcionando em perfeito estado. Neste sentido, a má qualidade no processo ou no produto não 

ocorrerá, pois as condições operacionais estabelecidas não necessitam de reparos, o que 

produz melhoria na produtividade e na qualidade dos produtos. 

Palmeira (2002) afirma que, para uma empresa ser competitiva e altamente lucrativa é 

de vital importância a prevenção de acidentes, minimizando com os acidentes e quebras 

graves que possam parar o processo produtivo ou evitando a parada de principais 

equipamentos que acabam prejudicando outros processos. 

Devido à conjuntura econômica em que vivem as empresas cada vez mais precisam 

eliminar suas perdas e seus desperdícios para que possam permanecer no mercado. Não são 

permitidos mais desperdícios começando com quebras de equipamentos e dispositivos para os 

quais houve vultosos investimentos, produtos defeituosos, estoques excessivos, despesas de 

logística, despesas com setores diretamente ligados à produção, atrasos no desenvolvimento 

de novos produtos, etc. Pode-se afirmar que, para alcançar todos esses objetivos, é preciso ter 

uma ferramenta que possa integrar a produção e vendas, sendo ela capaz de produzir aquilo 

que é necessário, no momento necessário, na quantidade necessária e a partir de uma 

distribuição efetiva ao cliente o que torna indispensável o sistema de desenvolvimento total, 

integrando todos os departamentos. 

 

7.5.1. As 16 grandes perdas 

 

Segundo Chinone e Imai (2003) as 16 grandes perdas podem ser divididas em três 

grandes grupos sendo eles: 

1. Perdas de equipamentos (8 perdas); 

2. Perdas de insumos (3 perdas); 

3. Perdas por mão de obra (5 perdas). 

 

As perdas de equipamentos são divididas em 8 perdas principais, sendo elas: 

 

a) Perda por falhas no equipamento: As falhas podem ser classificadas em dois tipos, 

representados por paralisações no funcionamento e deteriorações da função, exigindo a 

substituição de peças ou reparos. 
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b) Perda por set-up e ajustes: esse tipo de perda costuma ser causado pelo tempo de 

desligamento, conforme seja necessário para a execuçãode set-up, sendo caracterizado por um 

período de inatividade, durante o qual os equipamentos são preparados para a produção 

subsequente. 

c) Perda por acionamento: corresponde ao período gasto paraa estabilização das 

condições de acionamento, funcionamento e usinagem relacionados ao desempenho do 

equipamento. 

d) Perdas por pequenas paradas: a perda de pequenas paradas é diferente das 

quebras, pois correspondem à parada ou inatividade dos equipamentos durante pouco tempo, 

devido a problemas temporários. É considerado um problema de ordem secundária. 

e) Perdas por velocidade: correspondem à diferença entre avelocidade teórica, isto é, a 

do projeto do equipamento e a velocidade real defuncionamento. 

f) Perdas por defeitos e retrabalhos: ocorre quando são detectados defeitos que 

necessitam correção, ocasionando um aumento da quantidade de tempo adicional de mão-de-

obra. 

g) Perdas por desligamento de equipamentos: este tipo de perda corresponde à 

paralisação de alguma linha causada pelo desligamento dos equipamentos durante o estágio 

de produção, para execução tanto das manutenções e inspeções periódicas planejadas quanto 

das inspeções legais programadas. 

 

É fundamental que haja o empenho de todos os colaboradoresno sentido de aprimorar 

o desempenho global da empresa, tanto na eliminaçãodas 8 perdas de equipamento quanto por 

meio da utilização dos equipamentos no limite máximo de sua capacidade. 

As perdas de insumos são divididas em 3 perdas principais: 

 

a) Perdas de energia: é constituída pela energia aplicada (eletricidade, gás, 

combustíveis, etc.) que não é utilizada com eficiência no processo industrial, de maneira que 

essas podem ser decorrentes de perdas de acionamento, as perdas de temperatura durante o 

processamento e as perdas por tempo ocioso. 

b) Perdas por moldes, ferramentas e gabaritos: são constituídas pelas despesas 

adicionais efetuadas pela substituição ou recondicionamento de moldes, ferramentas e 

gabaritos, decorrentes tanto de quebras quanto de desgaste pelo uso. 
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c) Perdas de rendimento: correspondem à diferença entre o peso das matérias-primas 

utilizadas na fabricação e o peso dos respectivos produtos acabados com qualidade aprovada, 

materiais defeituosos, perdas de fio de corte e perdas de peso, etc. 

 

O ataque à redução e eliminação das perdas de insumo é fundamental, pois, além do 

custo da perda na utilização de materiais, existe o custo implícito, ou seja, aquele que existe, 

mas não aparece no balanço, que pode ser aquele recurso que poderia ser utilizado em outro 

produto, gerando uma receita, isto é, um resultado para empresa, mas que acabou não sendo 

utilizado da maneira adequada. Neste aspecto, a metodologia visa à eliminação total de 

estoques, para que assim a empresa possa trabalhar utilizando melhor seu capital e 

consequentemente seu ativo. 

As perdas de mão- de- obra são divididas em 5 perdas principais: 

 

a) Perdas por controle: são constituídas pelas perdas decorrentes do tempo de espera, 

como por exemplo, materiais, ferramentas, instruções e reparos. 

b) Perda por falta de mobilidade operacional: perda por falhas na distribuição física 

dos equipamentos e acessórios, infração de princípios de economia operacional, diferenças de 

níveis de experiência. 

c) Perda por desorganização de linha: perdas ocasionadas por desbalanceamento 

entre os equipamentos da linha, transporte de produtose materiais, e outros. 

d) Perda por falhas logísticas: correspondem ao tempo de mão-de-obra gasto em 

trabalhos logísticos (transportes de produtos, deslocamento de matérias primas, etc.) 

executados por elementos cujas atribuições não incluem tais funções, além do tempo adicional 

de mão de obra gasto pelos próprios encarregados dessas funções em decorrência de falhas de 

equipamento. 

e) Perda por medições e ajustes excessivos: excesso de controles com a utilização do 

operador, para prevenir defeitos de qualidade. 

 

Além das perdas de equipamento constituírem em obstáculos à eficiência dos 

equipamentos, normalmente as perdas de mão-de-obra costumam acompanhá-las. O montante 

de perdas de mão-de-obra depende da capacidade dos trabalhadores, dos métodos 

operacionais, da disposição física dos elementos no local de trabalho e do nível das lideranças 
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da área produtiva. Por isso, a melhor utilização delas aliada à melhoria da utilização dos 

equipamentos acaba gerando melhor utilização do ativo empresarial. 

 

7.5.2. Perdas Esporádicas e Crônicas 

 

Segundo Chinone e Imai (2003), as causas das falhas ou defeitos podem ser 

classificadas como esporádicas e crônicas. As causas de falhas ou defeitos esporádicos podem 

ser facilmente detectadas e tem uma evidente relação causa e efeito, sendo que as 

providências podem ser tomadas com ações corretivas, tais como restauração ou alteração das 

condições. Já a eliminação das perdas crônicas apresenta muitas dificuldades, mesmo quando 

essas se aplicam vários tipos de medidas defensivas. As resoluções das perdas crônicas 

exigem medidas inovadoras, pois as causas são diversificadas e de difícil detecção. Também, 

uma vez que a relação de causa e efeito costuma ser obscura, torna-se difícil qualquer 

elaboração de medidas defensivas adequadas. 

 

7.5.3. Métodos utilizados para análise das perdas 

 
As ferramentas que são utilizadas para a melhoria de máquinas, equipamentos, linhade 

produção e sistema de produção são: 

 

Técnicas de PDCA: consiste em um ciclo para estruturar a resolução de problemas, 

como representado pelo Quadro 3, baseando se em dados e fatos, buscando causas 

fundamentais a esses problemas e determinando ações, seguindo a estrutura PDCA (Plan, Do, 

Check e Act), ou seja, planejar, agir, checar, e agir corretivamente (MARTINI, 2009). 
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Quadro3 – Fases do ciclo PDCA 

 

PDCA Fluxograma Fase Descrição 

P 
 

 Identificação 
do problema 

Toda a equipe se reúne para analisar os dados disponíveis, priorizar e 
escolher o problema a ser tratado 

 Observação Observação prévia: Experiência dos operadores, mecânico e supervisor 
são a base para a descoberta das características do problema 

 Análise Para descobrir as causas fundamentais do problema, a equipe faz o 
levantamento das causas influentes e definir em conjunto as causas 
mais prováveis. 

 Plano de 
Ação 

A equipe concebe em conjunto um plano para bloquear as causas 
fundamentais. O plano de ação pode envolver tanto o setor de 
manutenção, quanto os operadores, a gerência ou até setores externos. 

D 
 Ação Os responsáveis por cada ação devem realizar o planejado para 

bloquear as causas fundamentais. 

C 

 Verificação A verificação do bloquei da causa fundamental é realizada por toda a 
equipe, baseada nos dados de indicadores e na vivência dos operadores, 
mecânicos e supervisores após a realização das ações. 

 (Bloqueio 
Efetivo?) 

A partir da verificação, a equipe decide se o bloqueio da causa 
fundamental foi efetivo. 

A 

 Padronização A equipe define e coloca em prática ações que permitam prevenir o 
reaparecimento do problema. 

 Conclusão A equipe recapitula o processo de solução de problema para trabalho 
futuro e considera os problemas remanescentes. 

FONTE: MARTINI, B. J., 2009, p.53 

 

Análise de pareto: consiste na utilização de um gráfico de barras verticais 

decrescentes e uma linha acumulativa usada para representar a soma percentual das colunas, 

este gráfico é denominado de pareto, utilizado para comparar dados e resultados obtidos antes 

e após a adoção de medidas para melhoria do processo. O pareto representado na Figura 1 

permite a avaliação das ações executadas e identificar se os resultados estão sendo atingidos, 

bem como avaliar o impacto dessas mudanças no processo e o grau de alcance do objetivo. 
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Figura 1 – Modelo de Pareto 

 
FONTE: MARTINI, B. J., 2009, p.56 

 

Diagrama de causa e efeito: também conhecido como “espinha de peixe” ou 

diagrama de Ishikawa, consiste em uma abordagem relacionando quatro categorias 

denominadas de quatro “M” (máquina, método, mão de obra, material), através destes quatro 

“M” determina-se as principais causas de um problema. O diagrama de causa e efeito é 

construído a partir de um brainstorming (tempestade de idéias) dos membros do pilar e 

colaboradores envolvidos na melhoria, relacionando possíveis causas para este problema com 

os quatro “M” levantados. O diagrama observado na Figura 2 utiliza-se convencionalmente 

estes 4 “M” porém podem-se utilizar mais categorias ou outras categorias dependendo do 

objetivo a ser utilizado o diagrama ou até mesmo o setor. A Figura 2 mostra um modelo de 

diagrama de causa e efeito (MARTINI, 2009). 
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Figura 2 – Diagrama de Causa e Efeito 

 

FONTE: MATINI, B. J., 2009, p.57 

 

Método dos 5 porquês: consiste em uma sistemática de porquês para construir 

respostas as possíveis causas que foram levantadas sobre o problema, como determinado no 

diagrama de causa e efeito. Após determinar as respostas para os porquês a equipe relacionada 

com o problema e o pilar de melhoria específica deve buscar dados disponíveis para sustentar 

as respostas obtidas determinando assim a causa raiz do problema e, portanto a causa a ser 

atacada. 

 

Método 5W1H: consiste em uma sistemática de perguntas a fim de determinar uma 

ação para um problema, um desvio ou uma causa a ser solucionada. Essa ferramenta é 

determinada pelas siglas 5W1H que significam: 

 

a)What (O quê): Define o que será feito ou executado; 

b)When (Quando): Define quando a ação deverá ser concluída, ou seja, o cronograma 

detalhando os prazos para o cumprimento das tarefas; 

c)Who (Quem): Determina-se quem será o responsável, ou responsáveis pela ação; 

d)Where (Onde): Determina-se onde a ação irá acontecer; 

e)Why (Por que): Determina-se por que a ação deverá ser executada, ou seja, as razões 

para o surgimento desta ação; 
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f)How (Como): Determina-se como a ação deverá ser feita, de maneira racional e 

econômica. 

 

7.5.4. O ciclo do CAPDo em 7 etapas: 

 

De acordo com Tonelotto (2002), cada colaborador da empresa passa a enxergar de 

forma clara o seu papel, identificando todas as possíveis perdas que ocorrem ou possam 

ocorrer no seu nível de atuação, trabalhando na sua eliminação e prevenção. O 

desenvolvimento da metodologia TPM é controlado através dos seus indicadores PQCESM, 

que medem: produtividade, qualidade, custo, entrega, segurança e moral. 

O ciclo do CAPDo em 7 etapas, é uma metodologia para eliminação de perdas, através 

de atividades de grupos de melhorias. Podemos entender CAPDo como: 

 

C = CHECK (Verificação) – Etapa de verificação cuidadosa do intervalo entre o objetivo e o 

nível atual. 

A = ACTION (Ação) – Etapa de ação de análise que identifica todos os problemas potenciais. 

P = PLAN (Planejar) – Fazer um plano de desenvolvimento, assegurar quem, o que, como e 

quando. 

Do = DO (Fazer) – Etapa que realiza a implantação das ações, restauração e melhoramento, 

através da verificação e consolidação dos resultados. 

 

As etapas do CAPDo, estão divididas no ciclo conforme mostra o Quadro 4: 

 

Quadro 4 – Divisão das etapas do CAPDo 

 
FONTE: TONELOTTO, 2002 

 



  38 

 

A Figura 3 mostra o ciclo do CAPDo em 7 etapas: 

 

Figura 3 – O ciclo do CAPDo em 7 etapas 

 
FONTE:TONELOTTO, 2002 

 

Etapa 1 – Diagnóstico da situação anterior: 

- Identificar o gap entre a situação atual e condição ideal. 

- Caracterizar corretamente o problema, utilizando o 5W1H (o que, onde, quando, 

quem, qual atendência de repetição e como). 

- Iniciar a confecção do painel de atividade do grupo. 

- Estabelecer o prazo de conclusão de cada etapa. 

- Definição do fenômeno. 

 

Etapa 2 – Inconveniências e disposições: 

- Levantar minuciosamente todas as inconveniências que individualmente tem 

pequena influência, mas promovem efeito multiplicador quando combinadas. 

- Realizar as disposições imediatas. 

- Estabelecer controle rigoroso das disposições pendentes. 

- Aplicar enfoque de simplificação. 

- Desenvolver a conscientização e apropriação sobre o tema da melhoria. 

- Reverter postura de tolerância e pequenos problemas. 
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Etapa 3 – Análise das causas: 

- Aplicar ferramentas de análise para chegar às causas raízes dos problemas como: 

Diagrama de Ishikawa, 5 porquês, Brainstorming. 

- Levantar e considerar todas as hipóteses, não descartar nenhuma ideia nessa fase. 

- Verificação das hipóteses levantadas, no local de trabalho. 

- Definir as ações para corrigir o problema. 

 

Etapa 4 – Planejamento das ações: 

- Elaborar plano para implantar ações estabelecidas, utilizando 5W1H. 

- Observar prazo limite de conclusão das etapas. 

- Contemplar eventuais inconveniências pendentes. 

- Dividir as atividades entre os componentes do grupo, podendo envolver outras 

pessoas. 

 

Etapa 5 – Implantação das ações: 

- Executar o plano de ação. 

- Acompanhar diariamente o avanço das ações realizadas em relação ao previsto. 

- Esclarecer o motivo das mudanças a todos os envolvidos, para garantir sua 

efetividade. 

- Comprovar a implantação de cada melhoria. 

 

Etapa 6 – Verificação dos resultados: 

- Confirmar se os resultados alcançaram a meta estabelecida. 

- Se necessário, conduzir teste de aceitação. 

- Caso as metas não tenham sido atingidas, retornar a etapa 3 e aprofundar a análise. 

- Também se faz necessário flexibilizar e rever as metas. 
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Etapa 7 – Consolidação dos resultados: 

- Aplicar medidas para prevenir recorrência do problema e para garantir a efetividade 

dos resultados ao longo do tempo. 

- Estabelecer padrões e incluir pontos chaves em rotinas de inspeção e verificação. 

- Revisar os procedimentos. 

- Feedback para próximos projetos. 

- Elaborar pelo menos uma LPP (lição ponto a ponto) para cada melhoria implantada. 

- Divulgar o case de melhoria na empresa. 

- Concluir o formulário resumo e arquivar na Secretaria do TPM. 

- Evento de reconhecimento do grupo. 

 

8 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Adotar-se-á o estudo de caso como metodologia deste trabalho, pela sua adequação ao 

estudo de comportamentos organizacionais.  

A metodologia para elaboração deste estudo iniciou-se identificando os fundamentos 

de um sistema de gestão TPM. Realizou-se uma revisão bibliográfica atualizada sobre o tema, 

a sua origem, objetivo, bem como as ferramentas da metodologia do sistema de gestão TPM, 

que possa servir como um referencial teórico no desenvolvimento detrabalhos similares.  

Este estudo de caso foi baseado nos indicadores de desempenho do processo produtivo 

de filmes de BOPP que, com o aumento da quantidade de produto Reciclado do BOPP no 

processo produtivo, sinalizou um surgimento cada vez maior do fenômeno conhecido como 

Géis nos filmes transparentes de BOPP. 

Como principal contribuição deste trabalho é mostrar o funcionamento da ferramenta 

CAPDo em 7 etapas, por meio deste estudo de caso, a fim de reduzir ou eliminar as perdas do 

processo produtivo da empresa em questão, demonstrando as vantagens em adotar a 

metodologia como ferramenta estratégica em buscada melhoria contínua. 

A pesquisa foi realizada com objetivos exploratórios. Entende-se por pesquisa 

exploratória aquela que “têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e idéias, com vistas na formulação de problemas mais precisos ou hipóteses 

pesquisáveis para estudos posteriores” (GIL, 1994, p.44). Envolvem levantamento 
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bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado; análise de exemplos que estimulem a compreensão. 

O método de trabalho utilizado por este estudo foi de orientação qualitativa, já que, a 

pesquisa qualitativa “considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, 

isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito” (SILVA, 

2000, p.20).  

Foram utilizados os seguintes instrumentos de coleta de dados:  

 

a) Entrevistas com gerentes, membros do comitê de implantação do TPM e 

colaboradores; 

b) Análise de documentos. 

 

Na análise de dados, foram pesquisados indicadores industriais, relatórios 

operacionais, relatórios de qualidade, bem como relatórios e publicações sobre as atividades 

de TPM. A análise de entrevistas teve a finalidade de complementar e/ou legitimar as 

informações obtidas a partir dos diversos dados coletados através dos documentos 

pesquisados. Os dados coletados através de documentos foram compilados, analisados e 

comparados com aqueles obtidos em período anterior ao projeto sobre os “Géis”.  

 

9 CRONOGRAMA 

 

A definição do prazo do estudo e sua implantação foram acordados pela Diretoria 

devido à importância econômica do tema, visto o alto custo envolvido na recuperação do 

rejeito e seu retorno ao processo produtivo de filmes. 

 

10 APLICAÇÃO DO CICLO CAPDo 

 

Este estudo de caso foi baseado na percepção durante o processo produtivo de filmes 

de BOPP, que com o aumento da quantidade de produto Reciclado do BOPP no processo 

produtivo, havia um surgimento cada vez maior do fenômeno conhecido como Géis no 

produto final dos filmes transparentes de BOPP.  
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Para ajudar na elucidação deste problema foram feitos alguns experimentos com o 

objetivo de identificar se havia a influência da mistura do homopolímero virgem que, 

percentualmente, possui a maior participação na composição do filme de BOPP, substituindo-

o pelo Reciclado, na mesma proporção, uma vez que este último sofre degradação constante 

por circular diversas vezes no processo produtivo. 

Por vezes foi constatado que também possuía uma parcela de contaminação por Géis 

no filme com o homopolímero quando dosado no processo produtivo sem a adição do 

Reciclado, intensidade suficiente para ter um laudo de reprova pelo Laboratório de Qualidade, 

onde existe uma especificação para aprovação da quantidade de Géisidentificada. Sendo 

assim, o homopolímero também contribui para a formação de Géis com maior ou menor 

intensidade. 

Com o resultado anterior, tomou-se a decisão de realizar um o segundo experimento, 

adicionando o Reciclado à mistura principal, quando o homopolímero utilizado não revelava 

nenhum traço de Géis no filme. 

À medida que o valor de dosagem do Reciclado aumentava gradativamente no 

processo substituindo o homopolímero, iniciou-se o fenômeno de surgimento dos Géis, com 

intensidades e formas de acordo a porcentagem de dosagem. 

Desta forma conclui-se que: 

 

1) O homopolímero pode contribuir com sua participação na formação de Géis no 

filme, porém não há nenhuma ação de reparo, pois a matéria prima, 

homopolímero, contém este “contaminante” que é inerente no seu processo de 

origem com maior ou menor intensidade revelada no processo de produção de 

filmes. Nestes casos onde a intensidade de Géis é mais acentuada, todo o lote da 

resina homopolímero é segregado e devolvido ao fornecedor para análise e 

substituição. 

2) O Reciclado pode também contribuir na formação de Géis nos filmes de BOPP 

também com maior ou menor intensidade, mas com uma diferença muito 

importante em relação ao homopolímero: trata-se do processo de produção do 

Reciclado, no qual é produzido internamente. As aparas recicladas são 

componentes do chamado Rejeito que forma o regranulado, e o Reciclado 

(regranulado) é um substituto do homopolímero virgem. 
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Portanto, partiu-se deste último ponto constatado, o início do estudo através da 

metodologia do TPM, para identificar as causas do surgimento de Géis no filme de BOPP. 

De posse desta informação focou-se o trabalho na produção interna do Reciclado onde 

seguramente sofria com algum tipo de variação em seu processo que provocava o 

aparecimento dos Géis nos filmes. 

Com a adoção da ferramenta de análise CAPDo, começou a analisar todo o processo 

de produção do Reciclado, desde a moagem dos materiais considerados rejeito em grandes 

Moinhos passando pelo transporte pneumático dos flocos, armazenagem de flocos em silos, 

processo de extrusão, armazenagem do Reciclo em silos e transporte pneumático do 

Reciclado até a entrada no processo de produção de filmes, conforme a Figura 4 abaixo. 

 

Figura 4 – Fluxo de processo de produção de regranulado 

 

 

Na Figura 5 está evidenciando todo o fluxo de processo de moagem de rejeitos e a 

produção de regranulado através de fotos de todas as etapas do processo. 

Todo o princípio de operação do processo de moagem e transporte de rejeito está 

detalhado na Figura 6 em sequência. 
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Figura 5 – Fluxo de processo de moagem de rejeitos e produção de regranulado. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: o autor 

Rejeitos 

regranulado ensacado 
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Figura 6 - Princípio de operação de moagem e transporte de rejeito. 

 
FONTE: o autor 
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Na produção do regranulado,com o objetivo de ser reciclado no processo de produção 

de filmes, são utilizados todos os rejeitos conhecidos como aparas oriundas dos vários 

processos (corte primário e secundário). Representam 80% do total do regranulado produzido. 

Os demais rejeitos são formados por bobinas que saem do processo de produção de filmes 

(aquelas que foram reprovadas e não encaminhadas para a etapa seguinte - processo de corte), 

que em sua primeira inspeção, são consideradas de qualidade inadequadas para serem 

recicladas. Portanto são comercializadas. Somam-se ainda 5% de rejeitos conhecidos como 

descartes.  

As bobinas rejeitadas que apresentarem defeitos de qualidades no processo de extrusão 

do filme por possuírem determinadas quantidades de géis reprovadas pelo Controle de 

Qualidade interno, não sendo aproveitadas internamente para produzir regranulado justamente 

para não contribuir com o surgimento de géis no filme. Estas são direcionadas para venda 

como sucatas juntamente com outros tipos de rejeitos do processo de Filmes de BOPP. 

As máquinas e equipamentos que realizam os cortes de bobinas em menores larguras, 

por sua configuração, não permitem o total aproveitamento da largura útil iniciais das bobinas 

cortadas, produzindo então as aparas que são consideradas rejeitos e, portanto deve ser 

destinada a produção de regranulado para voltarem ao processo de produção de filmes. 

A largura inicial das bobinas recém-produzidas no processo de produção de filmes é 

alterada numa segunda etapa onde são recortadas em bobinas de larguras menores a fim de 

atender as necessidades dos clientes para sua aplicação final que é a embalagem de seus 

produtos. Processos chamados de Corte Primário e Corte Secundário. 

 

10.1  ETAPA 1 – DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ANTERIOR 

 

No gráfico abaixo “Defeitos Linha 4 – 2010”, representado pela Figura 7, é possível 

observar a evolução da incidência de Géis entre os defeitos de qualidade da Linha de 

Produção 4. Para os meses de Jan/10 a Abr/10 houve um total de 19.100 kg, com média 

acumulada de 4.780 kg de filmes rejeitados por Géis. Este valor representava em média 0,5% 

do valor total de filmes produzidos mensalmente. 
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Figura 7 – Gráfico “Defeitos Linha 4 –1º Quadrimestre - 2010” 

 

 
FONTE: o autor 
 

10.2  ETAPA 2 – INCONVENIÊNCIAS E DISPOSIÇÕES: 

 

10.2.1. Definições de Géis 

 

Como definição de “Géis” pode-se afirmar que são pontos com aspecto de 

contaminação. Existem duas principais causas de sua formação: 

 

a) Polímeros De Alto Peso Molecular (qto>PM>Temp. Fusão): Aglomerados 

de moléculas de alto peso molecular que não se fundem na temperatura de 

processamento do polímero em uso, aparecendo no filme como pontos não 

dispersos. Algumas vezes podemos ter cadeias tão grandes e ramificadas que se 

tornam termofixas, não fundem. Porém pode ter também origem dos 

contaminantes como: sílica do antibloqueio, sílica que suporta o catalisador, 

polímeros queimados incrustados na extrusora que desgrudam o contaminante do 

moinho, e outros. 
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Figura 8 – Foto de um gel no microscópio eletrônico – Origem: homopolímero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTE: o autor 

 

b) Contaminação: Durante processamento de rejeito de aparas e bobinas, podem 

ocorrer contaminações oriundas do: 

- Pó ambiente; 

- Papel / papelão; 

- Queda de objetos no moinho; 

- Arraste de etiquetas; 

- Tecidos, etc. 

 

Estas contaminações se misturam ao polímero durante o processo de extrusão. O 

material contaminado quando levado para processamento contamina o filme, gerando o 

aparecimento de pontos não dispersos classificados como géis. 

 

Figura 9 – Foto de um gel no microscópio eletrônico – Origem: Contaminação Ambiente 

 

 
FONTE: o autor 
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Obs.: Não é possível identificar os diferentes tipos de géis a olho nu, é necessário o 

auxílio de um microscópio com aumento mínimo de 200 vezes. 

 

10.2.2. Especificação do filme quanto a Géis. 

 

Levantando as informações dos experimentos realizados identificaram-se as seguintes 

situações: 

 

a) Especificação de géis no filme: máximo 200 pontos / m2. 

Encontrado: acima de 300 pontos / m2. 

 

b) Quando o consumo de regranulado é suspenso da formulação, ou seja, o filme é 

produzido somente com homopolímero virgem, o número de géis no filme 

produzido volta a se manter dentro dos limites de aceitação.  

Problema não está relacionado ao homopolímero. 

 

c) Regranulado aprovado poderá possuir concentração de géis até 2000 pontos / m2, 

conforme especificação para o produto regranulado que consta no Quadro 5 

abaixo. 

O regranulado utilizado possuía contagem de géis de 3270 pontos/m2. Portanto, o 

regranulado com gel “contamina” o filme resultante da sua adição. 
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Quadro 5 – Especificação do regranulado 

 
FONTE: o autor 

 

10.3 ETAPA 3 – ANÁLISE DAS CAUSAS 

 

Foi sinalizado na etapa anterior, após estudar o princípio de operação de todas as fases 

de produção do regranulado, que seria adequado analisar em separado cada uma das etapas do 

processo de regranulado a fim de identificar as causas da contaminação que leva o 

regranulado a contaminar o filme de BOPP. Cada etapa de estudo foi dividida entre o 

processo de moagem de bobinas e aparas e o processo de produção, armazenagem e transporte 

do regranulado. 

O processo adotado para moagem de todas as aparas e bobinas baseia-se no principio 

inverso do embobinamento, ou seja, elas são desbobinadas quando posicionadas de forma 

vertical próxima ao moinho e são direcionadas ao interior deste através de suporte metálico 

que auxilia o arraste de todo filme a ser moído. Ao final deste processo todos os tubetes de 

papelão que restarem no piso são encaminhados a um recipiente para então serem descartados 

definitivamente. Eventualmente são moídos também mantas de filmes, nome dado a sobras ou 

descartes de filmes de todo processo produtivo filmes de BOPP.  

QUESITO UNIDADE

Índice de Fluidez (g/10min) 3,5 - 8,0

qualquer diferença em favor do 

fosfíto é desejável

Entenda-se por lote , qualquer produção em kg que for direcionada para bag ou silo

2)Especificação

3)Definição de Lote

Degradação( diferença entre Fosfáto e Fosfíto)

diferença deve ser menor que 500 

ppm em favor do fosfato

Coloração  (Yellow Index )

Contaminações  ( Géis )

Granulometria  ( Densidade Aparente )

até 2000 géis/m²

ESPECIFICAÇÃO DO REGRANULADO PARA 

RECICLO 

de 0,49 à 0,58 g/cm³

até 20,00

1) DESCRIÇÃO DO MATERIAL: PRODUTO REGRANULADO PROVENIENTE DE FILMES DE BOPP CRISTAL
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Embobinamento é nome dado para o processo de formar uma bobina de filme a partir 

de outra bobina com dimensões de largura e diâmetro sobre um tubo de papelão rígido 

também conhecido com “tubete” com velocidade e tensão controlada, conforme processo 

representado na Figura 10. 

 

Figura 10 – Processo de embobinamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: o autor 

 

Antes de iniciar a operação de confecção uma bobina de filme no processo de corte, o 

filme em questão é fixado ao tubo de papelão rígido com uma fita adesiva chamada de fita 

dupla face, que faz a fixação inicial da primeira camada do filme junto ao tubo de papelão 

rígido (ou tubete) para que este não se solte, permitindo assim a formação da bobina e, por 

consequência, a formação da apara é inerente ao processo de corte, conforme foi explicado no 

parágrafo 2 do item 10 aplicação do Ciclo CAPDo. 

O desbobinamento é o processo inverso ao embobinamento, ou seja, a última camada 

de filme da bobina ou apara é retirada e, por consequência, as demais camadas são deslocadas 

até o final restando apenas o tubo de papelão rígido. 

Este processo de desbobinamento de bobinas e aparas como mostra a figura 11 foi 

adotado no processo de moagem por ser de baixo custo e não sendo necessário nenhum 

investimento. 

 

Fita adesiva para iniciar 
o embobinamento 

Bobina em sua 
forma final 

Exemplo de 
apara 

Tubete nome dado ao 
tubo de papelão rígido 
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Figura 11 – Processo de desbobinamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: o autor 

 

 

 

Moinho  

Bobinas sendo moídas 

Sentido do movimento das 
bobinas para o moinho 

Aparas oriundas do 
processo de corte 

Bobinas oriundas do 
processo de corte 

Local onde são moídas as bobinas, aparas e mantas (descartes). 
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10.4 ANÁLISE DO PROCESSO DE MOAGEM 

 

Para o processo de moagem de aparas, bobinas e mantas foram analisadas as seguintes 

etapas: 

 

10.4.1 – Desfolhamento do tubete no moinho. 

Nesta etapa as bobinas e aparas são desbobinadas na posição vertical e são 

direcionadas para um moinho de grande capacidade que faz o corte do material 

transformando-os em pequenos flocos. Ao final da moagem de cada bobina ou apara, o filme 

em contato com o tubete pela ação da adesão da fita adesiva dupla face desfolha uma pequena 

camada de papelão (conforme demonstrado na Figura 12 abaixo).  

 
Figura 12 – Exemplo dedesfolhamento do tubete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: o autor 

Bobinas e aparas sendo 
moídas 

Final do desbobinamento Exemplo do 
desfolhamento de papelão 

Papelão preso ao filme  Tubete desfolhado Tubete suspenso  



  54 

 

Devido à grande quantidade de bobinas e aparas que são destinadas a moagem 

diariamente, faz com que a incidência de contaminação do regranulado por causa da presença 

do papelão seja uma das causas do surgimento de géis no filme de BOPP. 

 

10.4.2–Queda de luva no moinho 

Nesta mesma etapa de moagem há a possibilidade da contaminação dos flocos moídos 

por luvas de kevlar que são utilizadas pelos operadores como parte do equipamento de 

segurança individual. Observou-se que em determinadas situações durante o processo de 

moagem de mantas ou descartes de filmes por determinados operadores, algumas das luvas de 

kevlar soltam-se das mãos do operador e são arrastadas para o interior do moinho e 

contaminam todo o material em fase de moagem, que por sua vez contaminam os flocos 

armazenados em silos que aguardavam seu processamento, conforme exemplificado na Figura 

13. 

 

Figura 13 – Exemplo de arraste de luvas no moinho 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: o autor 

 

10.4.3 – Queda de tubetes no moinho 

Outro fato também que chamou a atenção foi quando se observou que determinados 

tubetes de larguras menores, ao final do desbobinamento vertical de bobinas ou aparas, 

saltavam-se do piso onde estavam posicionados e eram arremessados para o interior do 

moinho. Percebeu-se que a presença de papelão no interior do moinho era mais frequente no 

Luva se soltando da 
mão do operador 

Sentido do movimento 
da manta 
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processo de moagem, o que seguramente aumenta a probabilidade de contaminação dos flocos 

por papelão causando a geração de géis no regranulado. A Figura 14 abaixo demonstra a 

situação citada. 

 

Figura 14 – Exemplo de tubete entrando no moinho 
 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: o autor 

 

10.4.4 – Contaminação por pó ambiente 

A etapa do processo que compreende o transporte e armazenamento após a moagem 

dos flocos que saem do moinho é realizada através de transporte pneumático aos silos de 

flocos, onde são armazenados até serem direcionadas às máquinas regranuladoras que, por 

fim, serão transformados em regranulado. 

A fase de transporte dos flocos via pneumático funciona por meio de um ventilador 

que usa o ar como meio de transporte por onde os flocos são enviados de um ponto a outro. 

Por causa do elevado volume e velocidade de ar para arraste dos flocos, o pó ambiente 

também é direcionado para o interior dos silos. Porém, existe um recurso para despressurizar 

os silos que são identificados como ciclones localizados nos pontos mais altos dos silos. Estes 

ciclones têm como função a retirada de todo ar excedente dentro dos silos e os direcionam 

para a atmosfera, mantendo dentro dos silos somente os flocos a serem regranulados. 

Em algumas inspeções em todo o sistema de transporte pneumático, mais 

precisamente nos silos de flocos, percebeu-se que vários dos ciclones possuíam elementos 

filtrantes que estavam totalmente saturados por pó. Os elementos filtrantes são usados para 

reter o pó de forma a não contaminar o ambiente interno próximo a máquinas e equipamentos. 

A saturação dos elementos filtrantes permite que o pó acumulado se desprenda e se misture 

Tubete entrando na 
boca do moinho 
juntamente com o 
feixe de filmes. 
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aos flocos armazenados, e ainda com a saturação do sistema de filtragem, dificulta a retirada 

do pó interno dos silos possibilitando mais uma vez a contaminação do regranulado. 

A Figura 15 destaca exemplos de elementos filtrantes com o acúmulo de pó nos 

ciclones. 

 

Figura 15 – Acúmulo de pó nos ciclones e elementos filtrantes 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: o autor 

 

Na Figura 16 evidencia algumas estruturas e máquinas com acúmulo de pó. 
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Figura 16 – Estruturas e máquinas com acúmulo de pó 

 

 
 
 
 
 
 

FONTE: o autor 

 

10.5 ANÁLISE 5W+1H – 5 POR QUÊS 

 

Para encontrar os fenômenos que levam a contaminação do regranulado após estudar o 

princípio de operação, aplicaram-se as ferramentas 5W+1H e análise dos 5 Porquês para 

descobrir as causas raízes dos problemas apresentados. Os estudos que foram realizados 

baseados nas observações em campo estão representados abaixo nas Figuras 17, Figura 18, 

Figura 19 e Figura 20, respectivamente: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filtro manga 
saturado com pó 
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Figura 17 – Análise 5W+1H – 5 por quês - desfolhamento do tubete no moinho 
 

 
FONTE: o autor 
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Ação Tomada
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Por que - 2
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Por que - 4

Desfolhamento da camada superficial do tubete devido a alta adesão do filme a fita adesiva 

Por que durante arrancamento da fita que prende o filme ao tubete,  
a fita desfolha o papelão , gerando resíduos que são arrastados 

para o moinho?
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Por que a fita não despreende-se do filme e rasga a folha superficial 
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Por que?  (Busca do fato)
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Figura 18 – Análise 5W+1H – 5 por quês - queda de luva no moinho. 
 

 
FONTE: o autor 
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Figura 19 – Análise 5W+1H – 5 por quês - queda de tubete no moinho. 
 

 
FONTE: o autor 
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Figura 20 – Análise 5W+1H – 5 por quês - contaminação por pó ambiente. 
 

 
FONTE: o autor 
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Por que há contaminação dos flocos pelo pó ambiente presente no filtro 
colocado na saída do ar de arraste dos flocos ?

Por que a presença do filtro gera o acúmulo de poeira arrastado pelo 
sistema ?

PQ o projeto original não previa a presença do 
filtro para retenção de poeira 

Resposta

Por que - 1
PQ a presença do filtro gera o acúmulo de poeira 

arrastado pelo sistema de circulação de ar

Resumo do 
Fenômeno

Por que - 2

Por que - 3

5 
W

 +
 1

 H

COMPLETADORESPONSÁVELPLANEJADOREQUERIDOITEMS

Contaminação dos flocos pelo pó ambiente presente no filtro colocado na saída do ar de arraste dos flocos 

Por que?  (Busca do fato)

independe da habildiade do operador

o pó fica confinado e não consegue sair di 
sistema 

na exaustão do filtros 

independe da habildiade do operador

Diferença com o normal?

      Esporádico

Crônico /               
Reincidente

Tempo de reparo

Horas de Linha parada

acumulo de pó nos filtros dos ciclones e silos

durante o transporte de flocos 

Data da Ocorrência

Data da Restauração

Moinho / regranulação
Linha

Nº da Análise / NACP

C
at

eg
o

ri
asmai/10

-

Gerente Líder Nome

Fatos observados Frequência (Quantos?)

Problema CONTAMINAÇÃO POR PÓ AMBIENTE
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10.6 ETAPA 4 – PLANEJAMENTO DAS AÇÕES 

 
De acordo com a ferramenta 5W+1H e 5 Por quês, para as quatro análises de causa 

identificadas do processo de moagem de bobinas,aparas e mantas foi elaborado um plano de 

ações para cada um dos itens analisados: 

 

Quadro 6 – Plano de Ações 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: o autor 
 

 

10.7 ETAPA 5 – IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES: 

 

Como ação a ser tomada para o processo “Desfolhamento do tubete no Moinho” 

listado no Quadro 6 acima, foram realizadas pesquisas no mercado de fitas adesivas que 

pudesse atender ao processo de corte de bobinas e ao mesmo tempo não permitir que o 

papelão do tubete seja destacado ao final do desbobinamento durante o processo de moagem.  

Abaixo pode-se observar através das Figuras 21 e 22 o comparativo das fitas adesivas 

dupla face que é utilizada atualmente em todo o processo de corte de bobinas e aparas, e as 

fitas adesivas dupla face que foi testada em no processo de corte. 

 

 

 

 

 

 

 

Processo AÇÃO NECESSÁRIA RESPONSÁVEL PRAZO
Desfolhamento do 
tubete no Moinho 

Substituir fita adesiva atual por 
outro tipo que não arranque o 
papelão do tubo de papelão rígido.

Rodolfo 31/08/2010

Queda de Luva no 
Moinho 

Substituir fita adesiva atual por 
outro tipo que não arranque o 
papelão do tubo de papelão rígido.

Rodolfo 31/07/2010

Queda de tubete no 
Moinho 

Melhorar barreira contra os tubos 
de papelão rígido.

Rodolfo 30/09/2010

Contaminação por pó Trocas períodicas dos elementos 
filtrantes.

Rodolfo 31/07/2010
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Figura 21 –Fita adesiva em uso atual na empresa 

 
FONTE: 3M 
 
Figura 22 –Fita adesiva em teste na empresa 

 
FONTE: 3M 
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Figura 23 –Relatório de testes em laboratório entre fitas adesivas dupla face 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTE: o autor 
 
 

Acrílico / Poliacetal
Acrílico / Papelão

(*)

2) Fita com liner de Poliacetal com adesivo acrílico ( Nova dupla face em teste )

BOPP / Borracha: 3,3

Papelão / Borracha: 3,8

N
o
v
a

 
U
s
o

RELATÓRIO DE TESTES

1. Cliente:   XXXX

2. Produto:    
1) Fita de adesivo transferível a base de borracha ( em uso atualmente)

Força de adesão entre interfaces (N)
BOPP
Adesivo Acrílico

Liner Poliacetal
Adesivo acrílico
Papelão

BOPP / Acrílico 3,1

??
6,7

BOPP
Adesivo Borracha
Papelão

Tensão superficial BOPP não tratado = <30 dinas
Tensão superfical Poliacetal

 = < 36 dinas

Quando trabalhamos com a f ita com o 
liner de poliacetal, o adesivo solta-se 
do BOPP sem deixar resíduos no 
BOPP, o que pode ser explicado pela 
tensão superf icial superior do 
poliacetal, que promove uma maior 
aderencia na superf ície do poliacetal, 
liberando preferencialmente o lado 
BOPP, esta característica somada a 
alta aderência no papelão, promove 
um sistema de adesão do conjunto 
ideal para a regranulação, pois não 
permite a carregamento do tubete 
nem da liberação de resíduos do 
papelão.  

0

1

2

3

4

5

6

7

filme papelão

3,3

3,8

2,9

6,7

Comparativo aderência das 2 fitas dupla face

Fita ruim Fita boa
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Figura 24 –Conjunto de bobinas para teste da fita dupla face 

 

 
FONTE: o autor 

 

Neste caso, foram propostos testes em campo para a moagem de bobinas de mesma 

largura e diâmetro com três diferentes fitas adesivas:liner de papel, Bopp e de acetato. 

Os resultados apontaram que a fita adesiva dupla face com liner de acetato forneceu o 

resultado esperado, ou seja, o filme se desprendeu da fita adesiva fixada ao tubete sem 

provocar o desfolhamento, ao contrário das outras duas com liner de papel e Bopp. 

Como ação a ser tomada para o segundo processo “Queda de luva no Moinho” listado 

no Quadro 6 acima o problema foi resolvido com adoção de modelos de tamanhos de luvas 

que atendessem aos diferentes tamanhos das mãos dos operadores. As novas luvas adotadas 

estão exemplificadas na Figura 25. 
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Figura 25 – Comparativo de luvas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTE: o autor 
 

 

A ação do arraste dos tubetes para dentro moinho foi resolvido com a substituição da 

fita adesiva. Além dessa alteração foram adicionadas outras duas barreiras metálicas com tela 

de proteção acima do suporte metálico utilizado para moer as aparas e bobinas, para que o 

tubete não seja arremessado dentro do moinho e outras barreiras de contenção como, a barra 

transversal com três níveis de regulagem de altura que permite somente a passagem do feixe 

de filmes que estão no processo de moagem, tornando mais seguras contra incidente neste 

processo de operação como é evidenciado pelas fotos na Figura 26. 

 
 
 
 
 
 
 

Comparativo das mãos pequenas 
e a única luva disponível 

Comparativo das mãos pequenas e a 
luva adequada ao tamanho 

Três tamanhos disponíveis: Verde grande, 
amarela média e laranja pequena. 

Comparativo das luvas 
disponíveis atuais  
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Figura 26 –Melhorias realizadas no suporte metálico 

 

 
 
FONTE: o autor 

 

As ações tomadaspara eliminar a contaminação por pó dos silos de flocos e ciclones 

foram: 

 

a) troca imediata de todos os elementos filtrantes utilizados no processo de 

transporte pneumático conforme ilustrado na Figura 27 abaixo: 

 
Figura 27 –Ações no processo de transporte pneumático 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTE: o autor 

Barra transversal limitadora de altura Barreira metálica com tela de 
proteção  

Elementos filtrantes novos  

Elementos filtrantes 
novos  

Filtro com Manta Acrílica  
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b) remanejamento de alguns pontos de saídas de ar considerados de difícil acesso para 

troca periódica de seus elementos filtrantes. Antes os filtros de contenção eram 

instalados no topo dos silos, inviabilizando sua troca. Agora estes foram transferidos 

para o piso com a aplicação de dutos prolongadores permitindo e facilitando o trabalho 

de troca conforme evidenciado na Figura 28 abaixo: 

 

Figura 28 –Ações nos pontos de saída de ar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTE: o autor 
 
 

c) a criação e implantação de sistemas visuais que permitem visualizar através de 

elementos transparentes, (que foram instalados nas paredes dos silos, ciclones e filtros) 

e na confecção dos filtros mangas a fim de monitorar a evolução da quantidade dos 

resíduos de pó no seu interior, como pode-se observar na Figura 29.  

Com estas ações permitiu o melhor controle destes elementos que tem grande 

potencial de contaminar o processo de produção do regranulado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Local de difícil acesso para 
troca do filtro 6 m altura 

Mudança do filtro para o piso, além da 
alteração para filtro manga 
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Figura 29 –Sistemas visuais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTE: o autor 
 

d) Alteração do direcionamento da saída de exaustão do filtro manga que tem a 

finalidade de reter o pó de todo sistema de filtragem para a parte exterior do edifício, 

com a pretensão de evitar a auto contaminação por pó na área de trabalho 

(anteriormente o direcionamento era para baixo). 

 
Figura 30 –Alteração no direcionamento da exaustão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTE: o autor 

Janelas foram abertas e cobertas 
com elementos transparentes 

Vista da modificação com o 
direcionamento da exaustão para o teto 
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e) a criação e implantação de uma planilha chamada PLIL (Plano de Limpeza – Inspeção 

– Lubrificação) para controle e frequência de troca e limpeza dos elementos filtrantes 

e equipamentos envolvidos no transporte pneumático da área de produção de 

regranulado para garantir a troca periódica do filtro. 

 

Figura 31 –Planilha PLIL 

FONTE: o autor 
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10.8 ETAPA 6 – VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Como resultados das ações acima citadas, pode-se observar na Figura 30 que a partir 

do mês de maio de 2010 os resultados da contaminação por “Géis” na Linha de Produção 4 

tenderam a “zero”, não registrando mais nenhuma ocorrência deste defeito. 

 

Figura 32 – Gráfico “Defeitos Linha 4 – 2010” 

 

FONTE: o autor 

 

 Na Figura 31 abaixo, que representa o quanto foi consumido de regranulado do total 

produzido para consumo, pode-se observar que, no acumulado do ano de 2010, houve um 

aumento no consumo de regranulado, diminuindo a diferença da produção de regranulado e o 

seu consumo no ano citado. O que significa que o houve um aumento de 20% no consumo 

deste material na produção de filmes, obtendo maior lucro no valor de venda do filme com a 

redução do volume de material virgem a ser comprado. 
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Figura 33: Gráfico de produção de regranulado X consumo de regranulado 
 

 
FONTE: o autor 
 

10.9 ETAPA 7 – CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Após as ações que foram adotadas e que ajudaram a evitar as contaminações por 

outros motivos, foi então criada uma matriz da Qualidade para todos os equipamentos que 

fazem parte do processo de moagem e regranulação, com seus referidos padrões de inspeções.  

Também foi criada uma tabela com os principais itens de especificação do regranulado 

que influencia diretamente a qualidade, chamada de Índice da Qualidade do Regranulado, 

com a finalidade de pontuar cada análise completa em laboratório, monitorando o processo 

produtivo e prevendo problemas quanto à utilização do regranulado no processo de produção 

de filmes. Desta forma, com o treinamento dos Operadores, fechou-se todo o ciclo de 

melhorias com os resultados esperados. 

 

Tabela 1: Planilha: Índice da Qualidade do Regranulado 
 

 
FONTE: o autor 

Itens de Especificação valor especificação Peso

0% 25% 50% 75% 100%  total

Melt Index  ( 3,5 - 8,0 ) g/10min) 30 > 10 > 8 < 10 7     8 3,5 < 7 < 3,5 

Yellow Index < 20 10 > 25 > 20 < 25 15 - 20 10 < 15 < 10

Géis < 2000 35 > 2500 >2000 < 2500 1500 -2000 1000 < 1500 <1000

Degradação < 500 20 > 625 > 500 < 625 375 - 500 250 < 375 < 250

Peso Total 100 0

Índice da Qualidade do Regranulado

                                                                                                    Nota Final 

Granulometria 0,49 - 0,58 g/cm3 5 < 0,43 ou > 0,62

> 0,43 < 0,49 

ou                     

> 0,58 < 0,62

> 0,49 <  0,50     

ou                  

> 0,57 < 0,58

> 0,50 < 0,52      

ou                    

> 0,53 < 0,57

> 0,52 < 0,53
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Figura 34 – Matriz da Qualidade Assegurada 
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10.10 GRUPOS DE TRABALHOS 

 

Como ação futura para reduzir a geração das aparas oriundas do processo de corte e, 

consequentemente, a probabilidade de contaminação quando do seu retorno ao processo de 

produção de filmes, foi criado um grupo de trabalho que tem como objetivo e metas a 

elaboração de estudos que visam o melhor aproveitamento das larguras das bobinas cortadas.  

A redução prevista para as perdas por aparas em todo o processo de corte é de 2,7% 

consolidado no ano de 2011 para 2,0% já no final de 2012. Esta redução significará um 

volume de 18 toneladas somente em 2012. A figura 33 abaixo demonstra a evolução das 

ações oriundas do grupo de trabalho eo reflexo na redução do índice de perdas por aparas. 

 

Figura 35 – Gráfico “Índice de perdas de aparas por tonelada processada” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,3

2,1
2,2

1,9 1,9

0,4

0,4
0,3

0,3 0,3

2,7 2,7
2,6

2,6
2,5

2,4
2,4

2,3
2,2

2,2
2,1

2,0 2,0

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2011 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12

%

% de Scrap de Apara / Ton Processada 

Programação Comercial Objetivo



  75 

 

11 - CONCLUSÃO 

 

A aplicação da ferramenta do CAPDo em 7 etapas, mostrou-se eficiente para a 

identificação, mapeamento e solução de um dos principais perdas por defeitos de qualidade de 

uma Linha de Produção da empresa estudada. 

Como o objetivo deste estudo era compreender os fenômenos que levam o surgimento 

de Géis no processo de Extrusão de filmes de BOPP pode-se concluir que, com a utilização da 

ferramenta em questão estudada pode-se atuar nas causas que estavam permitindo o 

surgimento de géis no regranulado e eliminar o problema em questão. Na figura 34 abaixo 

representa a participação por contaminante do regranulado no processo estudado. 

 

Figura 36 – Gráfico “Géis -participação por contaminante do regranulado” 
 

 
FONTE: o autor 

 

Obteve-se a eliminação do defeito que estava gerando perdas mensais de 0,5% do total 

de filmes transparentes produzidos no período de Janeiro a Abril de 2010. Houve um aumento 

de 20% do consumo de regranulado na produção do filme transparente, substituindo matéria-

prima virgem (homopolímero) que possui um alto valor agregado ao custo do produto. Como 

consequência, pode-se dizer que houve uma redução do custo do filme produzido, gerando 

melhores condições competitivas frente aos concorrentes do mercado. 
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O CAPDo em 7 etapas também poderá ser utilizado para solucionar as demais perdas e 

defeitos de qualidade oriundos do processo produtivo estudado, como sugestão para trabalhos 

futuros. 

Houve também uma perfeita sintonia entre os departamentos da empresa, que 

permitiram alcançar os resultados com mais eficiência, isto sem dúvidas é fruto da 

Metodologia TPM ali implantada. 

Conforme apresentado nos capítulos anteriores, o TPM se apresenta como uma 

ferramenta poderosa para a redução das perdas nos processos produtivos. Sua implantação, 

apesar de demandar grande investimento inicial, em médio prazo, apresenta resultados 

efetivos e satisfatórios. Estes resultados são cruciais para a sobrevivência das empresas na 

atual conjuntura dos mercados mundiais.  

Trabalhando com a integração entre a Manutenção e Operação, o TPM é uma forma 

de crescimento profissional para ambas as categorias e serve como meio de motivação para o 

“chão de fábrica”, enriquecendo o trabalho dos colaboradores, tornando-os mais envolvidos 

na busca dos bons resultados. Isto torna mais simples o caminho rumo à perda-zero, ideal que 

deve ser procurado incansavelmente. Quanto mais perto se está deste ideal, maiores são as 

oportunidades às quais as empresas e seus funcionários estão aptos a agarrar. 

A sobrevivência das organizações na atualidade se traduz na estratégia de se alcançar 

preço, qualidade nos produtos em nível de competitividade mundial. Precisam ser cada vez 

mais flexíveis e capazes dese ajustarem rapidamente às mudanças constantes do mercado. 

A diversificação cada vez maior faz com que o ciclo de vida dos produtos seja cada 

vez menor e exigência crescente dos hábitos do consumidor além de que mostra a necessidade 

de melhor capacitar a organização às novas exigências do mercado. 

A gestão das perdas é fundamental, pois uma maneira de garantir a utilização dos 

ativos da empresa é saber primeiramente quais são as perdas existentes nos processos, nos 

equipamentos, nos insumos e mão-de-obra e, assim, tomar providências no sentido de 

minimizar e eliminar de forma mais eficiente e eficaz, utilizando ferramentas de gestão que 

possam assegurar a plena utilização dos mesmos. 

Para que a empresa garanta a plena utilização dos ativos, é necessária que haja uma 

mudança organizacional crescente, a quebra de certos paradigmas são fundamentais para o 

sucesso da empresa, sendo que para isso acontecer é necessário uma metodologia baseada nos 

principais valores da empresa, ou seja, o homem, os meios de produção e os produtos e 

serviços.  
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