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O presente trabalho tem como objetivo a criação de um roteiro para 

implementação da Manutenção Preventiva aos moldes do TPM (Total 

Productive Maintenance) em uma empresa fabricante de religadores. 

O método proposto buscou desenvolver uma sequência de etapas 

claras para a implementação de programas de manutenção preventiva 

e autônoma, utilizando a fundamentação teórica do TPM junto com o 

FMEA e outras ferramentas, para melhor avaliar os componentes e 

equipamentos do posto no qual o TPM será implementado. As etapas 

propostas são as seguintes: i) Preparação para o TPM - que se 

constitui nas decisões acerca de qual posto o TPM será aplicado, 

treinamento da equipe envolvida e identificação dos principais 

componentes e equipamentos para o devido funcionamento daquele 

posto; ii) Lançamento do TPM - etapa onde uma série de critérios 

serão avaliados utilizando-se do FMEA e outras ferramentas para se 

estabelecer o risco (RPN) e criticidade de cada componente e 

equipamento do posto no qual o TPM será implementado; iii) 

Implementação do TPM - etapa final aonde as rotinas de Manutenção 

Autônoma e Manutenção Preventiva serão criadas com base na 

avaliação dos modos de falhas listados pelo FMEA, na criticidade e 

recomendações do fabricante dos componentes identificados e na 

análise de dados do histórico de quebras do equipamento. 
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Introdução 

 Os benefícios de se ter um plano de manutenção preventiva já são conhecidos e 

difundidos há bastante tempo na literatura e vão além da redução de paradas não planejadas 

para reparos corretivos. Artigos como o de Morais, Marcos e Belinovski (2017) ilustram os 

principais ganhos diretos – redução de quebras e redução dos custos da manutenção – após a 

implementação de um plano de manutenção preventiva. Entretanto, apesar de ampla difusão, o 

aspecto prático da criação e implementação de um plano de manutenção preventiva permanece 

obscuro para algumas empresas. 

Segundo estudo da Associação Brasileira de Manutenção, (2013), a principal forma de 

se garantir a qualidade nos processos de manutenção das empresas brasileiras ainda continua 

sendo o 5S, utilizado como ferramenta principal em 23,26% dos casos analisados. Em 

contrapartida, a utilização do TPM – do inglês Total Productive Maintenance – como 

ferramenta principal para de gestão da manutenção preventiva, corresponde apenas por 12,83% 

dos casos. 

 O trabalho de Reis, Costa e Almeida (2013) estudou os modelos de gestão de 

manutenção da utilizados na região metropolitana de Recife. Nesta pesquisa, dados apontam 

que 50% das médias empresas e 42% das grandes empresas realizam somente manutenção 

corretiva. Das que utilizam metodologias de gestão de manutenção preventiva, cerca de 23% 

das médias empresas e 50% das grandes empresas utilizam o TPM. Neste contexto, pode-se 

verificar que muitas empresas brasileiras ainda carecem de uma maior compreensão sobre como 

implementar um plano de manutenção preventiva nos moldes do TPM. 

 Alguns trabalhos, como o de Mendes e Ribeiro (2014) e de Queiroz (2015), têm 

empreendido esforços para vencer esta barreira, já que a elaboração de um plano de manutenção 

preventiva fundamentado em análises quantitativas se torna fundamental para melhorar a 

estratégia e escolhas dos períodos de manutenção preventiva dos equipamentos. 

 Desta forma, este trabalho propõe um estudo para a criação de um roteiro de 

implementação de um plano de manutenção preventiva nos moldes do TPM, tendo como 

empresa piloto uma multinacional produtora de dispositivos elétricos, eletrônicos e de 

automação. A empresa para qual o método será proposto produz religadores – um dispositivo 

elétrico-eletrônico que funciona como um disjuntor de redes elétricas. A empresa em questão 

possui sub-sede em Curitiba e exporta boa parte da sua produção. 

 

Revisão Bibliográfica 

 Nesta sessão serão definidos os principais conceitos e ferramentas utilizados para o 

estabelecimento de um roteiro de implementação de TPM na empresa em estudo. 



 

Manutenção e Tipos de Manutenção 

 Segundo a NBR5462, manutenção pode ser definida como “a combinação de ações 

técnicas e administrativas, incluindo as de supervisão, destinadas a manter ou recolocar um 

item no qual possa desempenhar uma função requerida”. Desta forma, Xenos (1998), sintetiza 

as atividades de manutenção como meios de evitar degradação dos equipamentos e instalações, 

sendo que esta degradação pode gerar perdas de produção, paradas inesperadas, fabricação de 

produtos de má qualidade e poluição. 

 Já Slack (2007) define manutenção como as tentativas de evitar falhas, empreendidas 

por uma organização. O autor também exemplifica alguns benefícios que a manutenção gera, 

como: confiabilidade aumentada, qualidade maior dos produtos manufaturados, custos de 

operação mais baixos, entre outros. 

 As atividades de manutenção costumam ser divididas em três grupos básicos: 

Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva e Manutenção Preditiva. Queiroz (2015) 

sustenta que esta divisão se constitui na base para que possamos programar e diferenciar de 

forma coerente as atividades relacionadas a cada tipo de manutenção. 

 Assim, a Manutenção Corretiva é o trabalho da manutenção que ocorre somente após 

uma falha, em situações não planejadas. Xenos (1998) conclui que a opção por este método de 

manutenção deve levar em conta fatores econômicos, já que do ponto de vista dos custos de 

manutenção, a Manutenção Corretiva é mais barata em relação a prevenção das falhas dos 

equipamentos.  

 A Manutenção Preventiva é o conjunto de atividades realizadas em um equipamento 

com o objetivo de eliminar ou reduzir as probabilidades da mesma falhar. Xenos (1998) defende 

que esta deve ser a principal atividade de manutenção de qualquer empresa, já que ela é a 

responsável por diminuir a ocorrência de falhas, aumentar a disponibilidade dos equipamentos 

e reduzir as paradas inesperadas na produção. 

 A Manutenção Preditiva, segundo Slack (2007), é o conjunto de atividades de 

manutenção que serão realizadas somente quando a instalação precisar. Entende-se que há um 

monitoramento contínuo de alguma característica do equipamento em questão, e que os dados 

obtidos deste monitoramento sejam a base para decidir a parada para manutenção de forma 

preditiva.  

Confiabilidade e Manutenção Centrada em Confiabilidade (MCC) 

 Para Fogliatto e Ribeiro (2009) a Confiabilidade é definida como uma função de 

probabilidade de um item vir a falhar, conhecendo-se o modelo matemático probabilístico 



associado a esta falha, num dado período de tempo. Segundo o Reliability Centered 

Maintenance Guide da NASA (2008), o conceito de Manutenção Centrada em Confiabilidade 

– MCC – foi desenvolvido por Nowlan and Heap na indústria aeronáutica – publicado pela 

primeira vez em 1978 – que buscavam desenvolver uma nova abordagem de manutenção, 

considerando as funcionalidades de sistema, consequências das falhas e modos de falha. O 

mesmo guia sugere que todo programa de implementação da MCC deve levar em consideração 

os seguintes fatores: consequências das falhas, probabilidades de falha, dados históricos e 

tolerância ao risco. 

 A Confiabilidade é uma característica fundamental na implementação e manutenção dos 

programas de TPM, pois é utilizada para estabelecer indicadores de disponibilidade, de 

qualidade e para auxiliar no desenvolvimento PFMEA, definido em sessão futura do presente 

artigo, antecipando e prevenindo os modos de falha conforme suas probabilidades. 

  

Total Productive Maintenance – TPM 

 O Total Productive Maintenance, TPM, é uma técnica desenvolvida nos anos 80 por 

Seiichi Nakajima, como relembra Coelho (2008), e visa atingir as seguintes metas: 

 Maximização da eficiência e eficácia dos equipamentos; 

 Desenvolver um sistema de manutenção produtiva para a vida útil dos equipamentos; 

 Envolver na implementação do TPM, os departamentos que planejam, planificam e executam 

as atividades de manutenção; 

 Envolver todos os colaboradores da empresa, do mais alto ao mais baixo nível hierárquico; 

 Utilizar a gestão da motivação como forma de promover o TPM, por intermédio de atividade 

autônomas em pequenos grupos; 

Singh, Gohil, Shah e Desai (2013) definem o TPM como uma abordagem inovadora da 

manutenção que otimiza a eficácia dos equipamentos, elimina quebras e promove a manutenção 

autônoma por de parte do operador, através de atividades rotineiras.  

 Corrêa e Corrêa (2009) define o TPM como uma abordagem organizacional onde a 

responsabilidade que normalmente era atribuída a um setor é dividida por toda empresa. A 

responsabilidade inicial do equipamento cabe a quem o opera, onde a função de manutenção 

atua como apoio, estabelecendo políticas para a manutenção, procedimentos, planejamentos, 

treinamentos e programação das atividades de manutenção.  

 No âmbito do TPM, também são definidas as seis grandes perdas, agrupada em três 

categorias principais: Disponibilidade, Desempenho e Qualidade, como expõe Bicheno (2004). 

O quadro 1 descreve a relação entre as mesmas: 



 

3 Principais 

grupos de perdas 
As 6 Grandes Perdas 

Disponibilidade 

Quebras 
Que tomam mais de 10 minutos 

para serem resolvidas em média. 

Set-up ou troca de 

ferramentas 

Que geralmente é definido como 

o tempo entre a última peça boa 

até a produção da próxima peça 

boa, pós set-up. 

Desempenho 

Pequenas paradas ou 

esperas 

 Geralmente menores de 10 

minutos. Há indícios, segundo o 

autor Bicheno (2004), que estas 

são as principais fontes de 

ociosidade. 

Velocidade reduzida 

Quando o equipamento está 

funcionado abaixo da velocidade 

planejada, devido a alguma 

restrição ou problemas de ajustes. 

Qualidade 

Defeitos ou retrabalhos 

Resultante de problemas 

intrínsecos ou falhas do 

equipamento. 

Perdas iniciais 

Geralmente relacionadas a peças 

não conformes, produzidas após 

o set-up ou troca de ferramentas. 

Quadro 1. As Seis Grandes Perdas, adaptado de Bicheno (2004). 

 

 Para atingir as metas propostas e evitar as seis grandes perdas, o TPM é sustentado por 

oito pilares, que envolvem toda a organização (Pereira apud Mantese, 2011). A figura 1 ilustra 

estes pilares:  



 

Figura 1 – Os 8 Pilares do TPM, Fonte: o autor, adaptado de Mantese (2011). 

 

1. Educação e treinamento: Os treinamentos técnicos são necessários para que, tanto os 

responsáveis pela manutenção, quanto os operadores saibam utilizar e manusear corretamente 

os equipamentos (Pereira apud Mantese, 2011). 

2. Manutenção Autônoma: Este pilar será explicado mais detalhadamente na próxima seção deste 

artigo. 

3. Manutenção Planejada: É o conjunto de ações preventivas que serão realizadas em um 

equipamento (Pereira apud Mantese, 2011). 

4. Melhoria Contínua: Estratégias adotadas conforme os dados do equipamento em questão, 

utilizando ferramentas da qualidade como PDCA e Análise de Causa Raiz para aprimorar o 

ciclo do TPM. 

5. Saúde, Segurança e Meio Ambiente: A organização deve ficar atenta a todas as questões que 

envolvam a saúde e segurança de quem operada a máquina, bem como os resíduos gerados pela 

mesma. 

6. Manutenção da Qualidade: Definir padrões e ações para garantir e manter a qualidade dos 

produtos e processos (Pereira apud Mantese, 2011). 

7. Controle Inicial: Análise inicial do equipamento a ser comprado, detalhadamente, na 

perspectiva da manutenção, dos componentes, da segurança do equipamento, entre outros 

(Pereira apud Mantese 2011). 

8. Gestão Administrativa: Consiste em avançar com o TPM para outras áreas, de forma a se obter 

a perda zero, pois há perdas onde a manutenção não interfere diretamente (Pereira apud 

Mantese, 2011). 



Os pilares mais relevantes para a empresa, segundo suas diretrizes, são do 1 ao 6, pois são 

os utilizados para estabelecimento de indicadores internos. 

 

Manutenção Autônoma 

 Um dos pilares do TPM, a Manutenção Autônoma, pode ser definida, segundo Corrêa 

e Corrêa (2009), como atividades de manutenção preventivas que passam a ser realizadas por 

pessoas da produção. Entre estas atividades se encontram: lubrificação, ajustes, limpeza de 

equipamento, entre outras. Os autores afirmam que tais pessoas são fontes preciosas de 

informações sobre as variações de comportamento dos equipamentos, auxiliando na eficácia 

das manutenções preditivas. 

 Venkatesh apud Coelho (2008) afirma que as atividades de Manutenção Autônoma têm 

como base o programa 5S e são desempenhadas pelos operadores afim de manter os 

equipamentos em excelentes condições, impedindo sua deterioração, através de atividades 

como: limpeza, inspeção inicial, lubrificação e ajuste de parafusos. 

 Sucintamente, podemos definir Manutenção Autônoma como sendo o conjunto de todas 

as intervenções feitas diretamente pelo operador no equipamento, com o intuito de garantir boas 

condições de uso do mesmo, evitando quebras. 

 

Failure Mode and Effects Analysis – FMEA  

Os pilares de Manutenção Planejada e Gestão Administrativa do TPM podem ser 

desenvolvidos e documentados com a utilização do FMEA, ferramenta que atua de maneira 

preventiva, através da identificação dos principais modos de falha de um equipamento.   

O FMEA, do inglês Failure Mode and Effects Analysis, segundo Fogliatto e Ribeiro 

(2009) é uma técnica de confiabilidade que tem como objetivos: 1) reconhecer e avaliar as 

falhas potenciais de um produto ou processo; 2) identificar ações que possam eliminar ou 

reduzir a ocorrência das mesmas; 3) documentar o estudo, criando um referencial técnico que 

poderá servir de base para decisões futuras acerca do processo ou produto avaliado.  

Entre algumas vantagens do FMEA, Fogliatto e Ribeiro (2009) identificam as seguintes: 

 Aumento do conhecimento em relação aos aspectos importantes da qualidade/confiabilidade do 

produto – no caso, equipamento estudado; 

 Prioriza os aspectos relativos a confiabilidade do equipamento, estabelecendo uma ordem de 

ações de melhoria; 



 Fornece um referencial que auxilia na avaliação e implementação de futuras alterações ou 

desenvolvimentos em cima do projeto base. 

Geralmente utiliza-se o FMEA de projeto, ou PFMEA, para a avaliação do setor a ser 

implementado o TPM, conforme trabalho de Garcia (2013), já que esta metodologia serve como 

base para identificar os equipamentos que mais impactam nos tempos de parada de um setor. 

Desta forma, esta ferramenta se torna o esboço inicial do plano de manutenção preventiva. 

 

Estudo de Caso 

 Este estudo de caso tem como objetivo criar um roteiro de implementação de 

manutenção preventiva aos moldes do TPM. Os dados de manutenção analisados foram 

levantados pela própria empresa ao longo do ano de 2017. A empresa não contava com um 

plano de Manutenção Preventiva bem definido, sendo a criação deste uma das consequências 

deste trabalho. Algumas características observadas das paradas devido a falhas na empresa 

incluem: 

 Inexistência de um roteiro de Manutenção Preventiva; 

 Falta de histórico sobre a manutenção relativa a cada equipamento/posto de trabalho; 

 Falhas reincidentes devido à falta de controle da causa raiz; 

 Tempo de paradas (Manutenções Corretivas) elevado – maior que 4 horas; 

 Falta de controle de indicadores de manutenção: MTBF, do inglês, Mean Time Between 

Failures e MTTR, Mean Time To Repair. 

 

 A empresa possui uma série de equipamentos ao longo de sua linha produtiva, 

entretanto, neste trabalho, procurou-se agrupar estes equipamentos conforme o posto de 

trabalho/célula de trabalho da empresa, de modo a criar um roteiro piloto específico, destinado 

a satisfazer o posto/célula com o maior número de horas paradas devido às manutenções 

corretivas. 

 

Metodologia 

 Após revisão da literatura sobre estudos de caso relacionados aos temas: TPM, 

Manutenção, Manutenção Centrada em Confiabilidade e Implementação de Manutenção 

Preventiva, a metodologia utilizada neste trabalho deriva de uma combinação do roteiro 

proposto por Herpich e Fogliatto (2013) e do modelo institucional para implementação do TPM 

da empresa avaliada.  O autor idealizou um roteiro de implementação dividido em três etapas: 



Etapa 1 – Preparação para o TPM; Etapa 2 – Lançamento do TPM e Etapa 3 – Implementação 

do TPM. A figura 2 ilustra o passo-a-passo para a execução de cada etapa: 

 

Figura 2 – Etapas para a implementação do TPM, Fonte: o autor, adaptado de Herpich e 

Fogliatto (2013). 

Etapa 1 – Preparação para o TPM 



 Nesta etapa as fases principais, segundo os modelos estudados, constituem-se em: 

definir aonde o TPM será aplicado – seja numa máquina específica, num posto de trabalho ou 

numa célula de trabalho; definir e treinar a equipe que liderará o TPM – conforme o pilar de 

treinamento – e listar de forma detalhada todos os instrumentos e componentes que comporão 

a máquina/objeto de estudo do TPM. 

 Para a definição do equipamento/célula aonde será aplicado o TPM recomenda-se a 

utilização do Diagrama de Pareto na análise dos dados históricos. A priorização pode ser feita 

por: tempo médio até reparo – MTTR; tempo total de paradas por máquina; custo total das 

paradas por equipamento; equipamento com maior produção de peças defeituosas; número de 

paradas por máquina, entre outros. 

 No caso estudado da empresa em questão, optou-se por priorizar o equipamento com 

maior tempo total de paradas para manutenção corretiva como critério de escolha do posto 

piloto. Sendo assim, a gaiola de teste do Nível 1 foi escolhida como posto a ser implantado o 

TPM inicialmente, conforme figura 3: 

 

 Figura 3 – Principais paradas no ano de 2017, Fonte: o autor (2018). 

 

Etapa 2 – Lançamento do TPM 

 Nesta sessão serão definidos os principais modos de falha do equipamento em análise 

tendo como diretrizes a metodologia do FMEA, a matriz de criticidade de equipamentos e as 

seis grandes perdas. A severidade foi classificada conforme os critérios da empresa – Impacto 

na qualidade do produto, impacto na segurança ou saúde do operador e custo/tempo das paradas 

para manutenção caso aquele componente venha a falhar.  

Utilizou-se a matriz de criticidade de componentes, que consiste no levantamento e 

avaliação sistemática de critérios relevantes para a manutenção, como: facilidade em adquirir 

determinada peça, se há peças disponíveis em estoque, custo da peça, dificuldade em 

instalação/troca, entre outros. Após identificação dos critérios, uma nota total é calculada para 

cada componente, conforme equação (1). 

∑ �� × ��  (1) 

Onde Cn é o peso do critério identificado, Nn é a nota do componente avaliado atribuída 

para aquele critério e n é o índice relativo a cada critério identificado. Desta forma, determinou-

Meses Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Gaiola de teste do Nivel 1 07:00:00 11:30:00 51:00:00 04:00:00 73:30:00

Talhas 60:00:00 60:00:00

Chassi do ADVC 04:30:00 04:30:00

Compressor de Ar comprimido 04:00:00 04:00:00

Bomba de vacuo 01:00:00 01:00:00

Rebitadeiras Pneumaticas 01:00:00 01:00:00



se os componentes mais críticos – aqueles em que a falta/quebra gera obrigatoriamente uma 

parada na linha de produção. O quadro 2 ilustra os critérios e notas de cada componente avaliado 

em consenso com a equipe. 

 

 Quadro 2 – Matriz de Criticidade de Equipamentos, Fonte: o autor (2018). 

 

Como se pode notar pelas notas ponderadas, os equipamentos mais críticos em caso de 

quebra/falha são as placas eletrônicas do hipot e o transdutor de atuação. Estes são itens 

imprescindíveis para o funcionamento do teste, os quais a empresa deve adquirir como peças 

de reposição (peças sobressalentes) o quanto antes. 

  A ocorrência foi pautada em análise dos dados históricos, entretanto, como há poucos 

dados disponíveis para fazer uma análise estatística do comportamento de cada modo de falha, 

atribui-se um valor por consenso – de acordo com o histórico de ocorrência – juntamente com 

a equipe de manutenção. A figura 4 ilustra o total de horas por mês paradas ao longo do ano de 

2017. 
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 Figura 4 – Horas totais de manutenção em equipamentos por mês, Fonte: o autor (2018). 

Por se tratar de um posto onde testes são realizados no produto fabricado pela empresa, 

as probabilidades de detectar as falhas do próprio equipamento/posto são relativamente altas, 

entretanto, alguns modos de falhas são mais difíceis de identificar. A nota atribuída para este 

fator também foi em consenso com a equipe de manutenção, com base nos dados históricos das 

ocorrências. O quadro 3 ilustra os itens, seus modos potenciais de falhas, severidade, grau de 

ocorrência, detecção da falha e o risco (RPN) atribuído às mesmas. O cálculo do risco é dada 

segundo a equação (2). 

��� = ���������� × �����ê���� × �����çã�                                               (2) 

 

 

Quadro 3 – PFMEA da Gaiola do Nível 1, Fonte: o autor (2018). 

 

Etapa 3 – Implementação do TPM 

 Com o risco (RPN) calculado, realizou-se uma análise dos efeitos potenciais de cada 

modo de falha identificado para a criação de um roteiro base de Manutenção Preventiva e 

Manutenção Autônoma. Como os componentes “Cabos” estão relacionados a uma série de 

Local da falha Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Gaiola de teste do Nivel 1 7:00:00 11:30:00 51:00:00 4:00:00

Teste PD

Chassi do ADVC 4:30:00

Estufas 

Talhas 60:00:00

Teste nivel 3 

Compressor de Ar comprimido 4:00:00

Bomba de vacuo 1:00:00

Rebitadeiras Pneumaticas 1:00:00

Meses

Item Modo Potencial de Falha Severidade Ocorrência Detecção RPN
Placas eletrônicas do Hipot Queimar a placa 8 3 2 48

Placas eletrônicas do Hipot Aplicar a tensão errada no equipamento 4 1 3 12

Placas eletrônicas do Hipot
Queimar outro equipamento 

(Computador ou cabos)
8 2 4

64

Placa de conexão do cabo 

umbilical
Queimar a placa 7 2 4

56

Placa de conexão do cabo 

umbilical
Causar curto no cabo 6 2 5

60

Placa de conexão do cabo 

umbilical
Queimar o microswitch 9 3 4

108

Ponteiras do teste Queimar nas soldas 4 6 4 96

Ponteiras do teste Curto entre ponteira e equipamento 6 2 4 48

Cabos Desgaste dos conectores internos 6 3 5 90

Cabos Rompimento dos fios no borne 6 8 6 288

Cabos Queima/curto de algum fio 6 2 6 72

Cabos Romper o cabo 6 2 2 24

Cabos Descarga elétrica 9 2 6 108

Transdutores de atuação Queimar 8 2 6 96

Transdutores de atuação Atuar de forma desajustada 6 3 6 108

Display do Hipot Queimar 6 1 1 6

Display do Hipot Informar valor errado 3 1 1 3



modos de falha, inclusive a mais crítica, sugeriu-se a empresa que este componente fosse o 

primeiro a ser considerado no plano de Manutenção Autônoma. O quadro 4 abaixo ilustra a 

rotina de Manutenção Autônoma proposta.  

 

Quadro 4 – Rotina de Manutenção Autônoma proposta para o posto piloto, Fonte: o autor 

(2018). 

  

 Como o plano de Manutenção Autônoma engloba os componentes mais críticos ou com 

maior ocorrência, o plano de Manutenção Preventiva foi elaborado conforme recomendações 

dos fabricantes dos outros componentes e histórico de ações corretivas dos mesmos, fornecidos 

pela equipe de manutenção da empresa. A periodicidade inicial do roteiro de Manutenção 

Preventiva – trimestral – foi proposta com base no PFMEA realizado e análise dos dados 

históricos da empresa, em consenso com a equipe formada para a implementação do TPM. 

  

Resultados Esperados 

 Após levantar os modos de falhas e fazer uma análise dos dados coletados pela empresa, 

espera-se atingir os seguintes resultados: 

 Aumento do MTBF – já que as rotinas de Manutenção Autônoma e Preventiva visam aumentar 

a confiabilidade do equipamento; 

 Redução do número de horas gastos com manutenção corretiva; 

 Reduzir o total de horas gastos em manutenção do equipamento; 

 Encontrar a causa raiz do principal problema enfrentado no momento da análise – rompimento 

dos fios do borne nos cabos; 

Frequência:

Componente O quê verificar Como? Ação a tomar caso apresente defeitos

Cabos Manopla dos fios do borne
Visual, se apresenta fios 

rompidos

Preencher cartão de notificação/Trocar 

o cabo com o reserva;

Cabos Manopla dos fios do borne
Visual, desgaste na 

manopla 

Preencher cartão de notificação/Trocar 

o cabo com o reserva;

Cabos Sinal entre os fios

Com um multímetro, 

conferir o sinal entre a 

entrada e saída de cada 

um dos fios do borne

Preencher cartão de notificação/Trocar 

o cabo com o reserva;

Cabos Desernegizar cabo
Aterrar o cabo com o 

dispositivo

Conectar dispositivo no cabo ao 

encerrar o turno

Ponteiras de 

teste

Verificar soldas entre as 

ponteiras e fios
Manual e visual

Contatar departamento de 

Manutenção para substituição

Rotina de Manutenção Autônoma

Diária, antes do turno se iniciar



 Criar uma rotina administrativa documentada para requisição de manutenção, de forma a 

difundir a análise de causa raiz já no momento da falha, melhorando a capacidade de análise 

dos modos de falha do PFMEA inicial e revisando a rotina de planejamento da Manutenção 

Preventiva; 

 

Conclusão 

 Várias ferramentas podem ser utilizadas na criação de um roteiro de implementação do 

TPM. No primeiro passo proposto nesse trabalho já pode-se lançar mão de ferramentas como o 

Diagrama de Pareto, PDCA e outras, para auxiliar na escolha de qual equipamento/posto o TPM 

deve ser implementado inicialmente. A utilização do PFMEA auxilia por apresentar uma 

sequência clara que, utilizando-se dos pilares TPM em suas etapas, facilita o desenvolvimento 

da criação de roteiros de Manutenção Preventiva, de modo que os objetivos do TPM possam 

ser alcançados. Entretanto, há necessidade de se utilizar outras ferramentas em conjunto com o 

FMEA – como a Manutenção Centrada em Confiabilidade – especialmente para se controlar 

indicadores relacionados a Confiabilidade e Disponibilidade. 

As principais dificuldades encontradas para implementar uma análise mais quantitativa 

dos dados foi a falta de registros históricos mais detalhados e de períodos maiores. Constatou-

se, também, uma necessidade em detalhar melhor o processo de documentação de aberturas de 

chamados para manutenção, de forma que os envolvidos no projeto de TPM proposto pudessem 

conhecer e controlar melhor a natureza e causas dos modos de falha listados. 

É imprescindível, para qualquer empresa, que as ocorrências de falhas sejam registradas 

com: data, hora da quebra, equipamento que apresentou falha, o que foi feito como Manutenção 

Corretiva, hora de finalização do reparo e, principalmente, análise de possíveis causas-raízes 

da falha. Tal controle já geraria alguns indicadores, como o MBTF e MTTR, citados neste 

trabalho. 

 Algumas técnicas propostas para a criação de programas de Manutenção Preventiva, 

como o de Mendes e Ribeiro (2014), são extremamente promissoras quando há uma boa base 

de dados disponível, atuando como verdadeira forma de Manutenção Preditiva. De certo modo, 

há alguns trabalhos disponíveis na literatura, propondo etapas claras para a implementação de 

um plano de Manutenção Preventiva. Entretanto, percebe-se uma dificuldade de acesso a estas 

publicações por de parte das empresas, mesmo quando há uma difusão da cultura de 

treinamentos, um dos pilares do TPM, como o caso da empresa analisada. 
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