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Um dos desafios para manter a competitividade de uma organização é 

garantir o sistema/equipamento com uma alta confiabilidade, 

mantenabilidade e disponibilidade. Diante dessas necessidades, as 

empresas investem em programas de melhoria paraa conquistar a 

maximização desses indicadores, como exemplo, a Manutenção 

Produtiva Total (TPM). A proposta desse trabalho é estudar o 

comportamento de um equipamento, em especial o seu componente 

crítico, diante dos indicadores relacionados a mantenabilidade, 

confiabilidade e disponibilidade durante dois períodos: antes e depois 

da implantação do programa TPM, através da análise de banco de 

dados referentes ao tempo entre falhas e o tempo de reparo. As 

análises são mostradas através de um estudo de caso que foi executado 

em uma empresa que atua no ramo de acumuladores elétricos. 

Conclui-se que a implantação da TPM resultou em um desempenho 

melhor, mostrando que os pilares que compõem a filosofia TPM estão 

sendo executados efetivamente, resultando na melhoria nos indicares 

do componente estudado, refletindo assim, num bom desempenho do 

equipamento.  
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1. Introdução 

A produção, produtividade e redução de perdas estão altamente interligadas com a 

lucratividade da empresa. Portanto, busca-se a otimização desses valores, assim como, a 

utilização de metodologias que dê suporte para minimização dos desvios causados dentro de 

um ambiente fabril. Essas perdas estão relacionadas a diversos fatores, porém em destaque, 

vale salientar a necessidade de uma boa gestão de manutenção para que seus equipamentos 

estejam dispostos nos momentos necessários, para que assim, contribua e não afete o nível 

competitivo das empresas. 

Dentro da literatura, essa abordagem é bastante discutida dentro dois aspectos: o custo 

financeiro relacionado a prevenção do equipamento e o enfoque da engenharia de 

confiabilidade. Dentro do levantamento dos custos financeiros relacionados a prevenção do 

equipamento, os pontos discutidos são os custos com a substituição após a falha e os custos 

relacionados com a troca antes da falha. Todavia, cabe ao decisor e as partes interessadas a 

utilização de um método de decisão para tomar a iniciativa de quando e como fazer essas 

substituições. Dentro da engenharia de confiabilidade, o seu estudo quantitativo utilizará o 

levantamento de dados e informações relacionadas ao número de falhas, tempo de parada e 

custos associados em manutenção e perda de produção (CAVALCANTE, 2013). 

Na busca de programas que almejam melhorar os processos internos das organizações, várias 

teorias e filosofias de sucesso são implementadas no setor industrial, tais como: Produção 

Enxuta, Just-in-Time, Teoria das Restrições, etc. Dentro desses diversos programas, o que 

mais se destaca é a Manutenção Produtiva Total (TPM, em inglês Total Productive 

Maintenance), implementada na indústria japonesa a partir de 1971. Segundo Nakajima 

(1989), a TPM tem como propósito a otimização dos ativos diante da redução de quebras de 

máquinas, do aumento da disponibilidade dos equipamentos e da redução de perdas nos 

diversos setores dos processos produtivos e administrativos das empresas. 

Os indicadores de desempenho apresentam a função de avaliar, acompanhar, sugerir e a partir 

disso auxiliar nas tomadas de decisão. Diante da necessidade de avaliar o desempenho do 

Programa TPM, diversos indicadores de desempenho são apontados para mostrar os retornos 

que essa metodologia traz. Um dos indicadores em destaque corresponde ao OEE (Eficiência 

Global de Equipamentos). O OEE tem como objetivo mensurar a frequência, a 

disponibilidade dos equipamentos, velocidade de produção e quantos produtos estão sendo 



 

XXXVII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
 “A Engenharia de Produção e as novas tecnologias produtivas: indústria 4.0, manufatura aditiva e outras abordagens  

avançadas de produção” 
Joinville, SC, Brasil, 10 a 13 de outubro de 2017. 

 
 

 

 

 
3 

produzidos que não geram refugos. Fugindo um pouco dos padrões literários relacionados aos 

indicadores de desempenho do TPM, podemos utilizar outros métodos para acompanhar o 

desenvolvimento do programa de melhoria. Esses métodos estão relacionados à indicadores 

empregados nos campos de conhecimento pertinente a manutenção: confiabilidade, 

mantenabilidade e disponibilidade. Esses métodos podem servir como complemento, assim 

como, aprofundamento em termos de conhecimento a respeito da vida útil do equipamento.  

Em geral, a proposta e justificativa desse trabalho é analisar a metodologia TPM através dos 

indicadores relacionados a confiabilidade, mantenabilidade e disponibilidade do equipamento, 

tendo o foco em um componente crítico. O estudo foi realizado durante a perspectiva de dois 

períodos: uma etapa antes da implantação do programa TPM e outro após a aplicação da 

metodologia no chão de fábrica. Os resultados são mostrados através de um estudo de caso 

que foi executado em uma empresa que atua no ramo de acumuladores elétricos.  

 

2. Fundamentação teórica 

2.1 TPM  

O objetivo principal do TPM é a eliminação total das perdas por toda empresa, o que acaba 

transformando todo o ambiente empresarial, através da maximização eficiente do sistema de 

produção, maximizando o ciclo total de vida útil dos equipamentos, abrangendo todos os 

departamentos da empresa e elevando, de maneira considerável, o conhecimento e autoestima 

dos colaboradores a partir do envolvimento de todos. De acordo com Nakajima (1989), a 

melhor prevenção contra quebras deve partir de um agente bem particular, o operador da 

máquina, que resulta da seguinte frase “Da minha máquina cuido eu”. 

2.1.1 Estratégias do TPM 

Na busca da maximização da produtividade, as estratégias do TPM diferenciam seis principais 

fontes causadores de perdas (Nakajima, 1989): 

 Perdas por quebras em equipamentos; 

 Perdas por ajustes na preparação; 

 Perdas por paradas curtas de produção; 

 Perdas por velocidades abaixo da nominal; 

 Perdas devido as peças defeituosas de retrabalhos; 

 Perdas decorrentes de startup (regime de partida). 

O trabalho sistêmico da TPM atinge resultados intangíveis, mas que são bastante 

significativos para uma organização. Os resultados intangíveis são (Fleming & França, 1997): 

 Melhoria da imagem da organização; 
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 Transformação do ambiente de trabalho; 

 Aumento da confiança; 

 Aumento da autoestima; 

 Consolidação do controle autônomo. 

2.1.2 Pilares do TPM 

De acordo com Nakajima (1989), para a eliminação das seis principais fontes causadores de 

perdas, o TPM é implementado por oito atividades designadas como “8 pilares de sustentação 

do desenvolvimento do TPM”. Atualmente, os 8 pilares são: 

 Manutenção Autônoma; 

 Manutenção Planejada; 

 Melhorias Específicas; 

 Educação e Treinamento; 

 Controle Inicial; 

 Manutenção da Qualidade; 

 TPM nas áreas administrativas (TPM Office); 

 Segurança, Higiene, e Meio Ambiente. 

 

2.2. Manutenção: confiabilidade, mantenabilidade e disponibilidade 

Segundo Kardec e Lafraia (2002), o termo confiabilidade é aplicado em diversos setores de 

conhecimento, e um deles é dentro da área de gestão da manutenção. A confiabilidade refere-

se à durabilidade de um determinado item, sem exercer falhas referente a sua função 

determinada no projeto, por um determinado período de tempo e sob as condições pré-

estabelecidas (de Almeida & Souza, 2001). Falha pode ser entendida como o estado de 

inoperância de um sistema que não está executando a função estabelecida. Em outras 

palavras, a falha é definida quando um sistema deixa de executar sua missão para a qual foi 

destinada. Portanto, confiabilidade de um item pode ser definida como a probabilidade do 

evento falha não realizada dentro de um certo período de tempo t, de acordo com o conjunto 

ou especificações preestabelecidas (de Almeida et al., 2015). 

2.2.1 Confiabilidade – função probabilística 

Confiabilidade pode ser definida como a probabilidade um item funcionar durante o intervalo 

de tempo t. De acordo com a natureza probabilística, os conceitos probabilísticos relacionados 

à confiabilidade, resumem-se em função densidade de probabilidade 
Tf  e Função densidade 

de probabilidade acumulada 
TF . 
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A função densidade de probabilidade acumulada, também conhecida como cdf (cumulative 

distribuition function), apresenta como parâmetro a variável T, que se refere ao tempo de vida 

do item, é estabelecido como a probabilidade do evento  tT  . Em resumo, essa informação 

pode ser detalhada através da Equação 1, na qual representa a probabilidade da variável T em 

assumir valores pertencendo ao intervalo  t,  (Fogliatto e Ribeiro, 2009). 

       
t

dxx
T

ftTPt
T

F   (1)    

na qual, a variável t corresponde ao tempo. 

Em relação a 
Tf , sendo definida como a derivada da densidade de probabilidade acumulada 

 tFT
, tem-se: 

 
 

dt

tdF
f T

T   (2) 

A Equação 2 pode ser relacionada com o tempo até a falha, também conhecido como ttf, em 

relação ao tempo t. Então, para simplificar a expressão, Fttd(t) será representada como F(t).  

 
 

dt

t
ttf

dF

ttf
f   (3)  

      tttfPtftF ttf   (4) 

Nos estudos relacionados a confiabilidade, a função confiabilidade refere-se à frequência 

relativa de ocorrência para cada valor da variável ttf (tempo até a falha). 

Segundo de Almeida e Souza (2001), F(t) representa a probabilidade de que um item ou 

sistema falhará até o tempo t (variável de interesse). Considerando R(t) como a probabilidade 

acumulada de não falha, logo o somatório de R(t) e F(t) deverá ser um valor unitário. 

     1 tFtR  (5) 

2.2.2 Distribuição Weibull 

A distribuição de probabilidade Weibull é uma das mais populares e aplicáveis distribuições 

de probabilidade dentro das áreas de análise e previsão de falhas de todos os tipos de não 

execução de algum item ou sistema. A distribuição Weibull foi nomeada graças ao trabalho de 

Waloddi Weibull (1887 – 1979), cujo esforço modelou a seguinte função:  
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Logo, a função Confiabilidade para t > 0, é dada por: 

  



 
















t

etF                                                     (8) 

A função relativa a taxa de falhas é dada a seguir: 

  
1















 t
th                                                  (9) 

Analisando os parâmetros da Equação 10, percebe-se que   corresponde ao parâmetro da 

forma e   corresponde ao parâmetro de escala. Quando   apresenta valor igual a 1, a taxa de 

falha é constante, apresentando assim uma função exponencial. Quando   apresenta valor 

acima de 1, a taxa de falha é crescente. Quando   é menor que 1, a taxa de falhas é 

decrescente. 
Figura 1 – Variação dos parâmetros da Distribuição Weibull 

 
Fonte: Adaptado de Fagundes et al. (2011) 

 

2.3 Comportamento da taxa de falhas: curva da banheira e as estratégias de manutenção 

A partir da análise referente a função relativa a taxa de falhas, conforme mostrado na Figura 

2, observa-se que o seu comportamento apresenta uma curva, cuja aparência lembra a figura 

de uma banheira. Dessa forma, o nome dessa curva é dado como curva da banheira (bathtube 

curve), cujo desenho tem bastante importância na análise do comportamento da taxa de falha 

de um equipamento ao longo do tempo. A curva reflete as fases da vida característica de um 

sistema: mortalidade infantil, maturidade, fim da vida útil do sistema (mortalidade senil). Essa 

representação está associada com o parâmetro   (Sellitto, 2005). 

Figura 2 – Curva da Banheira e ciclo de vida de um equipamento ou sistema 
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Fonte: Adaptado de Sellitto (2005). 

Na fase I, conhecida como fase de mortalidade infantil, as falhas são denominadas de falhas 

precoces (de Almeida & Souza, 2001). As falhas são decorrentes por defeitos congênitos, 

fraquezas, oriundas de problemas de projeto ou fabricação, peças defeituosas, processos de 

produção inadequados, ou até mesmo aspectos relacionados ao transporte inadequado ou 

instalação de sistemas ou equipamentos. Nessa fase, a melhor estratégia de manutenção é a 

corretiva, não só corrigindo a falha, mas como também corrigindo para que a falha não 

retorne (Sellitto, 2005). 

Na fase II ou fase de maturidade, as falhas são consideradas pontuais ou aleatórias, externas 

ao sistema (difícil controle). Nessa fase, a melhor estratégia é a preditiva, pois através do 

monitoramento das condições vitais do equipamento, a detecção das falhas no início da fase 

de desgaste será mais fácil de ser percebida. 

Na fase III, percebe-se o aumento da taxa de falhas, que representa o fim da vida útil do 

equipamento ou item. Essa fase é caracterizada pelo desgaste do equipamento ou componente, 

devido a fatores externos e internos. Nessa fase, a melhor estratégia é a preventiva. A partir do 

momento que o equipamento demonstra que irá falhar, a manutenção preventiva irá aproveitar 

a melhor oportunidade para substituir ou reformar os itens. 

2.4 Mantenabilidade e Disponibilidade 

A mantenabilidade tem como objetivo principal apresentar em qual tempo médio a equipe de 

manutenção terá sucesso em fazer os devidos reparos. Em outras palavras, a mantenabilidade 

M(t) corresponde a probabilidade de que um item será restaurado para suas condições 

originais dentre de um tempo T, quando os reparos requeridos são executados. 

    ttrTPttrM                                                   (10) 

onde T corresponde ao tempo efetivo para a realização do reparo e ttr conhecido como o 

tempo para o reparo (time to repair). 

Para a estimação da mantenabilidade, os parâmetros MTTF (mean time to failure) e MTBF 

(mean time between failure) são primordiais para a análise requerida. O MTTF é definido 
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como o valor esperado da função densidade de probabilidade, de acordo com a Equação 11. 

Entretanto, no tratamento de dados de sistemas reparáveis, o MTBF deverá ser utilizado. 

    



0

dtttfTEMTTF  (11) 

O tempo médio entre falhas (MTBF) e o tempo médio para reparos (MTTR) são importantes 

para decisões dentro de um planejamento e gestão da manutenção. O MTBF é similar ao 

MTTF, pois difere que o primeiro corresponde a itens reparáveis, cuja renovação traz o item 

para o estado original. O MTTR, é obtido através: 

  



0

dtttgMTTR                                                  (12) 

onde a função g(t) corresponde a função densidade de reparo (Carvalho, 2008). 

Quando o estudo é analisado em sistemas reparáveis, a mantenabilidade tem papel importante, 

pois irá considerar outro indicador de desempenho para o sistema: disponibilidade. Essa 

medida de desempenho tem a função de apresentar se o item estará provavelmente disponível 

em relação a uma boa confiabilidade e uma boa mantenabilidade (de Almeida & Souza, 

2001). A disponibilidade reflete a capacidade de um item estar em condições de executar sua 

função estabelecida em certo momento, levando os aspectos de confiabilidade e 

mantenabilidade. 

Através dos valores de MTBF e MTTR, a disponibilidade pode ser calculada da seguinte 

forma: 

 
MTTRMTBF

MTBF
A


  (13) 

 

3. Estudo de caso 

O estudo foi executado em uma empresa que atua no ramo de acumuladores elétricos. A 

coleta de dados e observações foram realizadas através de buscas em bancos de dados e 

experiências relatadas, respeitando as limitações e imposições estabelecidas pela organização. 

O presente estudo atuou e acompanhou o desenvolvimento do programa TPM que foi 

implantado em uma recente linha de montagem de baterias. Em virtude da necessidade de 

atender a demanda, os pilares do TPM visaram a necessidade de implantar um grupo de 

Manutenção Autônoma no equipamento mais crítico. 

3.1 Equipamento 
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O equipamento tem como função principal a solda de elementos ou blocos, que são 

constituídos por placas positivas e negativas. A função secundária é a construção dos polos 

negativos e positivos. 

3.2 Escolha do componente principal como foco no estudo 

Diante do levantamento dos principais componentes do equipamento estudado, foi analisado a 

quantidade de falhas de cada componente e o somatório do tempo de reparos (em horas) no 

período em que a metodologia TPM não estava sendo aplicada no equipamento. As figuras 3 

e 4 apresentam esses dados.  

Fígura 3 – Quantidade de falhas por equipamento      Figura 4 – Tempo de reparo por equipamento (horas) 

 

Fonte:  Autor 

Analisando as Figuras 3 e 4, ficou notoriamente visível que o componente que apresentou o 

maior número de falhas e que desperdiçou o maior tempo de reparo foram as Garras. Em 

virtude disso, esse componente foi escolhido como o foco do estudo.  

Contudo, o estudo irá ser analisado em duas fases: 

 Junho de 2015 a dezembro de 2015 – período correspondente a execução do 

equipamento sem a presença do TPM; 

 Janeiro de 2016 a maio de 2016 – período corresponde a execução do equipamento 

com a presença do TPM. 

Em um sistema reparável, as análises das falhas são subordinadas a duas variáveis aleatórias 

de interesse: tempo entre falhas (TBF) e tempo de reparo (TR). Após a ocorrência de uma 

falha, será considerado nesse trabalho que a execução de reparo será realizada imediatamente 

e que a qualidade do reparo irá trazer o sistema ou componente em sua configuração inicial, 
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ou seja, de acordo com a literatura, o sistema falho irá retornar as suas configurações inicias. 

Essas considerações utiliza o termo “as good as new” (Fagundes et al., 2011). 

4. Resultados e discussões 

O reflexo dos dados referentes a análise de confiabilidade, irá trazer uma resposta em relação 

ao desenvolvimento da metodologia da Manutenção Produtiva Total (TPM) aplicada no setor.  

4.1 Análise de confiabilidade e mantenabilidade do componente escolhido 

Toda modelagem para a obtenção dos resultados e gráficos exibidos foram realizados através 

do software Weibull++10® (RELIASOFT CORPORATION, 2015). 

4.1.1 TBF e TR: análise do equipamento antes da implantação da metodologia TPM  

A partir de um estudo realizado com os dados referentes as falhas das Garras, foi possível 

extrair as informações e motivos das falhas geradas, como também, a possibilidade de 

calcular as variáveis tempo entre falhas (TBF) e tempo de reparo (TR). A Tabela 1 apresenta 

uma amostra do comportamento dessas variáveis. 

Tabela 1 – Amostra parcial do comportamento das variáveis TBF e TR antes da implantação do TPM 

Data Início Hora Início Data Fim Hora Fim TBF (Hora) TR (Hora) 

24/07/2015 10:00 24/07/2015 11:40 16,25 1,67 

24/07/2015 14:00 24/07/2015 15:55 2,33 1,92 

27/07/2015 11:20 27/07/2015 12:45 67,41 1,42 

27/07/2015 15:10 27/07/2015 17:05 2,58 1,75 

06/08/2015 11:40 06/08/2015 12:25 234,58 0.75 

07/08/2015 12:30 07/08/2015 16:45 24,08 4,25 

18/08/2015 16:15 18/08/2015 16:30 263,5 0.25 

21/08/2015 14:50 21/08/2015 15:50 70,33 1 

26/08/2015 9:40 26/08/2015 11:10 113,83 2,17 

27/08/2015 13:00 27/08/2015 16:04 25,83 3,08 

28/08/2015 9:00 28/08/2015 9:50 16,93 0,83 

02/09/2015 10:30 02/09/2015 12:00 120,66 1,5 

 
 

Fonte: Autor 

Após os cálculos do TBF e TR, foi realizado o tratamento e modelagem dos dados. Para os 

cálculos de confiabilidade e mantenabilidade, observou-se que a distribuição de probabilidade 

Weibull descreveu adequadamente os dados relacionados aos tempos entre falhas. Com um 

nível de confiança de 95%, a adequação dos dados com relação a distribuição de 

probabilidade mostrado conforme Figura 5. 

Figura 5 – Adequação dos dados com a distribuição de probabilidade Weibull 
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Fonte: Autor 

Após a simulação dos dados, foi encontrado β = 0,7064 e η = 82,649. Através do fator de 

forma β, nota-se que o valor foi inferior a 1 (β < 1), correspondendo a fase de mortalidade 

infantil tendo como referência a curva da banheira. Conclui-se que a afirmação é verdadeira, 

pois o equipamento possui menos de 1 ano de utilização. Segundo Sellitto (2005), a melhor 

estratégia de manutenção para essa fase é a corretiva. 

4.1.2 TBF e TR: análise do equipamento após a implantação da metodologia TPM 

As informações trazidas nesse próximo tópico, representará o comportamento das Garras após 

a implantação da metodologia TPM. Após a coleta de dados, as variáveis TBF e TR foram 

calculadas e são apresentas na Tabela 2. 

Tabela 2 - Comportamento das variáveis TBF e TR depois da implantação do TPM 

Data Início Hora Início Data Fim Hora Fim TBF (Hora) TR (Hora) 

12/01/2016 10:05 12/01/2016 11:05 - 1 

15/01/2016 7:50 15/01/2016 16:30 68,75 8,67 

28/01/2016 12:14 28/01/2016 14:45 307,733 2,52 

04/02/2016 14:10 04/02/2016 14:40 164,41 0,5 

08/02/2016 10:43 08/02/2016 11:35 92,05 0,87 

16/02/2016 10:45 16/02/2016 11:40 191,166 0,92 

25/02/2016 9:00 25/02/2016 10:30 213,33 1,5 

 
  

Fonte: Autor 

Com um nível de confiança de 95%, a distribuição de probabilidade Weibull também 

descreveu adequadamente os dados relacionados aos tempos entre falhas (Figura 6).  

Figura 6 – Distribuição de Probabilidade Weibull depois da implantação do TPM 
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Fonte: Autor 

Diante da simulação dos dados referentes aos tempos entre falhas, foi encontrado β = 1,9406 e 

η = 199,27. Analisando o valor de fator de forma β, percebe-se que o valor é maior que 1 (β > 

1), caracterizando a fase de mortalidade senil. Nesse caso, a melhor e mais adequada 

estratégia relacionada a manutenção é a preventiva. 

4.1.3 Confiabilidade, probabilidade de falha e quantidade de falha: análise do 

equipamento antes e depois da implantação da metodologia TPM 

 

 

 

   

Fonte: Autor 

Percebe-se que na Figura 7 numa simulação de até 1000 horas, o número de falha varia entre 

1 e 10 falhas acumulativas. Percebe-se que o número acumulativo de falhas iniciaram-se após 

um período de 10 horas de simulação. 

 

Figura 7 – Número acumulativo de Falhas antes da 

implantação do TPM 

 

 

Figura 8 – Número acumulativo de Falhas depois 

da implantação do TPM 

 

 

Figura 9 – Intensidade Acumulativa de 

Falhas antes da implantação do TPM 

 

Figura 10 – Intensidade Acumulativa de 

Falhas depois da implantação do TPM 
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Fonte: Autor 

Na fase de mortalidade infantil, a taxa de falhas é alta, porém decrescente. Diante disso, 

vemos que essa afirmação é refletida na Figura 9, no qual a intensidade de falha vem 

decrescendo com o passar do tempo. Na fase que corresponde a mortalidade senil, a taxa de 

falha apresenta um crescimento que representa o início do período final de vida do 

componente. Através da interpretação da Figura 10, percebe-se que essa afirmação está sendo 

refletida graficamente. 

  

 

  

Fonte: Autor 

Na Figura 11, percebe-se que inicialmente a confiabilidade desse componente era 

baixíssima nas primeiras horas de simulação. No entanto, a confiabilidade apresentou um 

crescimento considerado, em reflexo ao decréscimo da taxa de falhas decorrente à detecção e 

reparos executados nesse componente. Na fase de mortalidade senil, a taxa de falha apresenta 

um comportamento crescente devido ao envelhecimento do item. Em virtude disso, a 

confiabilidade do item apresenta um decrescimento com o passar do tempo. Podemos concluir 

Figura 12 – Confiabilidade Condicional 

depois da implantação do TPM 

 

Figura 11 – Confiabilidade Condicional 

antes da implantação do TPM 
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essa afirmação analisando a Figura 12, no qual a confiabilidade no início da simulação é 

altíssima, porém com o passar do tempo, esse comportamento começa a decair 

consideravelmente. 

4.2 Disponibilidade do componente 

O tópico a seguir tem o propósito de calcular a disponibilidade das Garras no período antes e 

pós a metodologia TPM. 

 Antes TPM 

Tabela 3 – Disponibilidade do Componente (Antes TPM) 

Período Junho 2015 – dezembro 2015 

Componente Garras 

Tempo de Operação (Horas) 1540 

Tempo Total Reparo (Horas) 73,4 

Frequência de Falhas 42 

MTBF (Horas) 34,91905 

MTTR (Horas) 1,747619 

 
 

Fonte: Autor 

De acordo com os dados da Tabela 3, foi possível calcular a disponibilidade das Garras no 

período em que elas funcionaram sem a aplicação do programa TPM. Com um MTBF = 

34,91905 e MTTR = 1,747619, a disponibilidade foi: 

952338,0
727619,191905,34

91905,34








MTTRMTBF

MTBF
A

 
 Depois TPM 

Tabela 4 – Disponibilidade do Componente (Depois TPM) 

Período Janeiro 2016 – maio 2016 

Componente Garras 

Tempo de Operação (Horas) 1070 

Tempo Total Reparo (Horas) 15,98 

Frequência de Falhas 7 

MTBF (Horas) 150,5743 

MTTR (Horas) 2,2828 

 
 

Fonte: Autor 

A disponibilidade das Garras no período em que elas funcionaram durante a aplicação do 

programa TPM, com um MTBF = 150,5743 e MTTR = 2,2828, a disponibilidade foi: 

9850,0
2828,25743,150

5743,150








MTTRMTBF

MTBF
A  

Portanto, quanto maior for o valor do MTBF e menor o valor do MTTR, maior será a 

disponibilidade do equipamento, e consequentemente, a redução dos custos unitários de 

produção. 

Tendo em vista que o equipamento foi implantando no primeiro semestre de 2015, os 

parâmetros de β mostraram que antes da implantação da metodologia TPM, o componente 

apresentava-se na fase de mortalidade infantil, e com a variação do tempo, o componente 

passou para a terceira fase, ou seja, fase de mortalidade senil. Do ponto de vista das 

estratégias de manutenção, os parâmetros de β irão influenciar na tomada de decisão a 
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respeito do planejamento da manutenção que irão refletir nos custos relacionados a 

mantenabilidade. 

Através dos resultados do MTBF e MTTR, foi possível calcular a disponibilidade do 

componente. O reflexo do TPM mostrou que após a sua implantação, o equipamento 

apresentou uma maior disponibilidade. 

5. Conclusão 

A realização desse trabalho teve o propósito de mostrar o desempenho da metodologia da 

Manutenção Produtiva Total (TPM) na visão dos indicadores relacionados a confiabilidade, 

mantenabilidade e disponibilidade, através de um estudo de caso executado em uma empresa 

que atua no ramo de acumuladores elétricos.  

Conclui-se de forma geral, percebe-se que o componente apresentou um desempenho melhor, 

de fato, após a implantação da metodologia TPM. Isso mostra que os pilares que compõem a 

filosofia TPM estão executando um trabalho pleno na melhoria da produtividade e 

mantenabilidade do componente, refletindo assim, num bom desempenho do equipamento.  

Para pesquisas futuras, indica-se que essa avaliação seja executada em todos os principais 

componentes do equipamento, para que a credibilidade do estudo seja mais robusta, sendo 

mais próxima da realidade do desempenho do equipamento ou sistema. 
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