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RESUMO 

 

A sigla TPM (Total Productive Maintenance - Manutenção Produtiva Total) é uma 

ferramenta gerencial que elimina perdas em processo produtivo, trabalha com pessoas e 

maximiza recursos para alcançar a qualidade total. O intuito deste artigo buscou analisar a 

implantação da técnica em sua teoria e aplicação na prática de uma melhoria no processo de 

produção de uma organização decorrente de uma falha na mão de obra e manutenção 

autônoma. O procedimento metodológico consistiu em realizar um estudo de caso para 

planejamento de como seria aplicado a melhoria com eficiência. Com isso foi desenvolvido 

uma adaptação para facilitar o trabalho manual dos operadores com base nos estudos e 

pesquisa para validação de equipamento. Notou-se que a adequação da máquina obteve 

resultados significativos para a qualidade do produto e melhoria no processo para suprir as 

necessidades dos operadores. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com a globalização da economia e o desenvolvimento tecnológico as grandes 

empresas buscam cada vez mais por qualidade, produtividade, e implantação de novos 

sistemas de gestão e organização, aperfeiçoamento técnico de processo produtivo e a 

maximização dos recursos utilizados para finalizar o produto com qualidade e menor custo ao 

consumidor.  

A utilização de técnicas do sistema da gestão da qualidade juntamente com a 

tecnologia é essencial para avaliar todas as etapas de processo produtivo e o custo-benefício 

da produção, evitando desperdício de matéria-prima, tempo, capital e insatisfação dos 

clientes. Segundo Bravo (2003) “A gestão da qualidade impõe-se pouco a pouco, com a 

utilização racional dos recursos humanos, materiais, financeiros, trabalho em equipe e, enfim, 

a procura de utilização e otimização dos recursos disponíveis”. 

Por este motivo compreende a necessidade de avaliar a implantação de um sistema 

de gestão que consiste na redução de falhas em instalações e prevenção de máquinas e 

equipamentos industriais que tem impacto direto na produção. 

O objetivo principal deste artigo é apresentar as ações de aplicação e implantação do 

sistema TPM (Total Productive Maintenance – Manutenção Produtiva Total) em processo 

produtivo, como a técnica deve ser planejada e executada para seu bom desempenho nas 

empresas. Realizar um estudo prático dentro de uma organização, verificando se há 

necessidade de alguma melhoria no processo ou alguma implantação da técnica TPM. 

Apresentar resultados de como o sistema impacta no controle de processos e gestão da 

qualidade. 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 O QUE É QUALIDADE TOTAL 

 

Segundo Chiavenato (2003, p. 581): 

 
A qualidade total é uma decorrência da aplicação da melhoria contínua. A palavra 

qualidade tem vários significados. Qualidade é o atendimento das exigências do 

cliente. Para Deming, “a qualidade deve ter como objetivo as necessidades do 



 
 

usuário, presentes e futuras”. Para Juran, representa a “adequação à finalidade ou o 

uso”. Para Crosby é a “conformidade com as exigências”. Feigenbaum diz que ela é 

“o total das características de um produto ou serviço referente a marketing, 

engenharia, manufatura e manutenção, pelas quais o produto ou serviço, quando em 

uso, atenderá as expectativas do cliente”. No fundo, os vários conceitos de qualidade 

falam o mesmo idioma por vários dialetos. 

 

Enquanto qualidade contínua abrange somente os níveis operacionais, a qualidade 

total é aplicada em todos os setores organizacionais, desde os escritórios até o chão da fábrica. 

Está focada diretamente nas exigências do cliente, é um conceito de controle que atribui às 

pessoas, e não somente a gerentes e responsáveis da área. 

Para Chiavenato (2003, p. 585), o programa de qualidade total deve basear-se nos 

seguintes passos: 

1. Promover a conscientização da necessidade e oportunidade de melhorias. 

2. Estabelecer metas de melhoramentos. 

3. Organizar para atingir as metas: criar um conselho de qualidade, identificar 

problemas, selecionar projetos, formar grupos e equipes, coordenadores. 

4. Promover treinamento a todas as pessoas. 

5. Executar os projetos para resolver os problemas. 

6. Relatar e divulgar o progresso. 

7. Demonstrar reconhecimento às pessoas. 

8. Comunicar os resultados alcançados. 

9. Conservar os dados obtidos. 

10. Manter o entusiasmo fazendo da melhoria anual parte integrante dos sistemas e 

processos normais da empresa. 

 

Na visão do cliente e fabricante, qualidade é um fator de extrema importância para se 

criar vínculos empresariais e contato, é um padrão previamente definido como universal, cuja 

obtenção baseia-se na busca permanente da satisfação do cliente. Desta forma o trabalho em 

conjunto de todos os departamentos da empresa é essencial para a melhoria contínua e por fim 

a qualidade total. O comprometimento da alta administração é indispensável para garantir 

uma profunda mudança na cultura da organização. 

 



 
 

2.2 O QUE É TPM E SUA ORIGEM 

 

A Manutenção Produtiva Total é um conceito moderno de manutenção introduzido 

no Japão, decorrente da implantação da técnica produtiva Kanban (Identificação de etiquetas 

para tarefas ou transferências) surge como procedimento eficaz na manutenção, que eliminou 

os desperdícios presente na época. 

 

Sampaio  (s.d., p. 4)  ressalta que: 

Durante muito tempo as indústrias funcionaram com o sistema de manutenção 

corretiva. Com isso, ocorriam desperdício, retrabalhos, perda de tempo e esforços 

humanos, além de prejuízos financeiros. A partir de uma análise desse problema, 

passou-se a dar ênfase na manutenção preventiva. Com enfoque nesse tipo de 
manutenção, foi desenvolvido o conceito de manutenção produtiva total, conhecido 

pela sigla TPM (total productive maintenance), que inclui manutenção preventiva e 

preditiva. 

 

“Dessa forma, buscou-se mais estratégias que vislumbrassem uma maior eficiência 

da manutenção produtiva, por meio de um sistema compreensivo, baseado no respeito 

individual e na total participação dos empregados, assim surgiu a TPM, em 1970, no Japão”. 

(MELO E LOOS, 2017, p. 2) 

Quando se fala em TPM é importante ressaltar que o trabalho para minimizar as 

perdas, erros, defeitos e falhas é altíssimo, também não menos importante o trabalho de 

persuadir todos os colaborados e setores da companhia para que estes se preocupem em 

maximizar a eficiência de todo o processo de produção, eles são fundamentais no método, 

tanto na parte de divisão da produção, na forma de designar tarefas, as técnicas específicas de 

cada função, não sendo uma tarefa fácil de executar, portanto para alinhar deve haver um 

intenso comprometimento e estratégia com perspectiva de longo prazo. 

   

Segundo Ortis (2004, p. 17): 

“O TPM é um programa que hoje promove os ganhos tão almejados no atual cenário 

de competição acirrada entre as empresas. A filosofia TPM é voltada para a 

otimização dos ativos, diminuição dos custos tanto de produção como de retrabalho, 

aumento da disponibilidade operacional, aumento da capacidade produtiva e 

principalmente a promoção da confiabilidade de toda a organização. Portanto, o 

sistema TPM gera o envolvimento de toda a organização para a total conscientização 

de todos os envolvidos para a necessidade constante de eliminação das perdas de 

produção”. 



 
 

 

Sabe se que toda implantação ocorre uma resistência de início, mas com a fixação da 

TPM ela passa de um mal necessário para uma ferramenta fundamental do processo e se torna 

uma frequente manutenção produtiva que envolve todos. 

“TPM representa uma revolução, pois sugere a integração total do homem x máquina 

x empresa, onde o trabalho de manutenção dos meios de produção passa a constituir a 

preocupação e a ação de todos”. (ORTIS, 2004, p. 13) 

A TPM bem aplicada nas melhorias de eficiência das máquinas de produção e dos 

colaboradores de todos os setores para melhor desempenho, proporciona a empresa resultados 

surpreendentes e consequentemente, maior produtividade com qualidade e passa a ter uma 

nova forma de trabalhar, gerenciar a companhia. Com tudo isso a TPM é considerada um dos 

métodos mais eficientes de transformação de qualquer organização, e uma companhia de 

qualidade. 

 

2.3 ONDE A TPM SE ENCAIXA NO SISTEMA TOYOTA DE PRODUÇÃO 

 

  “O sistema Toyota de produção enfatiza repetidamente a necessidade de eliminar a 

perda por superprodução. Somente a produção com pequenos lotes é capaz de lidar com 

demanda de alta diversidade e pequeno volume”. (SHIGEO, 2008, p. 236) 

A TPM e o sistema Toyota dividem objetivos iguais que se caracterizam em eliminar 

perdas, efetivar melhorias em sua produção e just-in-time. 

A Toyota ao logo do tempo passou por 6 estágios de transformação progressiva que 

se inicia no trabalho manual, alimentação manual com operação automatizada, alimentação e 

operação automáticas, semi-automação, pré-automação até chegar na automação real, mas 

ainda precisando do toque humano para averiguar qualquer anormalidade que possa acontecer 

no processo produtivo. “A seguir detalharemos em forma de Quadro 1 os 6 estágios de 

separação do trabalhador e máquina”. (SHIGEO, 2008, p. 105) 

 

 

 

 



 
 

Quadro 1 - Separação de Trabalhadores e Máquinas.  

Fonte: (SHIGEO, 2008). 

 

Após a transformação do meio industrial de serviço manual por operações 

automáticas houve uma maior necessidade na manutenção de máquinas e treinamentos 

operacionais para ser avaliado os indicadores de desempenho. A TPM entra como ferramenta 

primordial no processo, que exige a participação de todos, desde o operador, o pessoal da 

manutenção até os gestores da área. 

A técnica TPM tem como objetivo eliminar os defeitos e falhas que podem acorrer 

em processo produtivo ou em máquinas, tais como: 

 Avaria/falha – principal forma de desperdício que consiste na parada acidental 

dentro do processo  

 Mudança de produto – o tempo que a sala fica parada para ser realizada a 

limpeza, a liberação para outro processo e o ajustamento do equipamento; 

 Perdas em moldes e ferramentas ou trocas de matrizes – o tempo que leva para 

fazer a troca de matrizes, alguma ferramenta que se apresenta em estado frouxo ou defeituosas 

e a perca de ferramentas; 

 Quebra de velocidade/aumento do tempo de ciclo – um produto deve manter 

sua velocidade média sempre estável, quando apresenta variação de velocidade baixa o tempo 



 
 

de processo se estende e o produto muitas vezes não apresenta a qualidade total de fabricação 

havendo reprocesso caso necessário; 

 Lubrificação de máquinas – cabe ao operador verificar a lubrificação das peças 

sempre que necessário, a medida que as peças ficam sem lubrificação entram em atrito 

ocasionando em desgaste e perca da peça e a qualidade do produto. Segundo Cabral (2006) 

 

Bravo afirma (2003, p. 68): 

Que uma única pessoa usando práticas de melhoria e/ou inovação pode fazer uma 

grande diferença em uma organização. Mas raramente uma única pessoa possui 

conhecimento ou experiência suficientes para compreender tudo que está envolvido 

em um processo. Portanto, importantes aumentos de produtividade resultam, 

geralmente, de equipes – um grupo de pessoas que reúnem suas habilidades, talentos 

e conhecimentos. Com treinamento adequado, as equipes podem geralmente atacar 

problemas complexos e crônicos, descobrindo soluções eficazes e permanentes.  
 

2.4 AS DIFICULDADES DE IMPLANTAÇÃO DA TPM  

 

 Segundo Bravo (2003, p. 79): 
 

A função do gestor dentro da organização é revestida de uma nova perspectiva 

global, ou seja, provocar o bom funcionamento da organização; encontrar soluções 

para os problemas que se colocam localmente para a implementação de novas 

finalidades organizacionais e introduzir a inovação para melhorar a qualidade e sua 

eficácia.  

 

A técnica TPM é bastante eficiente em qualquer processo ou inspeção de máquinas, 

mas sua implantação exige um tempo maior de estudo e avaliação dos métodos que serão 

utilizados, planejamento e acompanhamento de projeto e, antes de tudo fazer claramente parte 

dos objetivos da gestão, e a participação total dos envolvidos para uma metodologia com 

elevado potencial. 

Segundo Cabral (2006, p. 246) “Para a implantação do TPM são necessários os 

seguintes oito pilares básicos”: 

- Melhorias individualizadas nas máquinas; 

- Estruturação da manutenção autónoma; 

- Estruturação da manutenção planeada; 

- Formação para incremento das capacidades do operador e do técnico da 

manutenção; 



 
 

- Controlo inicial do equipamento e produtos; 

- Manutenção da qualidade; 

- TPM nos escritórios; 

- Higiene, segurança e controlo ambiental. 

 

Podemos observar que sua implantação precisa ter um planejamento específico, um 

certo entendimento ou domínio sobre a técnica.  

Como preparação o gestor deve comunicar a empresa sobre a implantação do 

sistema, em forma de reunião interna ou memorando, deixando claro o objetivo específico do 

assunto, e de que a empresa oferece total suporte em qualquer problema que possa ocorrer no 

processo de implantação, criando um plano de ação e metas para devida aprovação. 

Aprovado e dado início ao projeto, a gerência precisa realizar uma reunião com todas 

as partes envolvidas, especificando as metas desejadas, mostrando os benefícios que a TPM 

pode desenvolver e trabalhando a motivação da mão-de-obra em prol do objetivo a ser 

alcançado. 

A implantação movimenta a especialização e a eficiência da produção, treinamentos 

ministrados para os gestores afim de elevar os níveis de conhecimento sobre a técnica, 

manutenção e equipamentos para os mesmos transmitirem o conhecimento para os 

subordinados. Adotar políticas de segurança e ambiental com a finalidade de executar 

atividades que buscam zero acidentes e preservação do meio ambiental em relação a poluição. 

A implantação da TPM também valia para os setores administrativos fortalecendo as funções 

do próprio departamento e apoio, adotando uma cultura padrão para melhor fluxo de 

informações e ações no auxílio da produção.  

A prática 5S também deve ser tratada com bastante importância na sua operação, que 

tem por finalidade criar uma cultura de disciplina, organização e higiene no local de trabalho 

para evitar desperdício, observar os problemas e soluciona-los em sua aplicação. 

Detalharemos a seguir os passos do 5S conforme Silveira (2012) : 

 

 

 



 
 

Seiri – Senso de utilização 

Representa a utilização dos recursos, descartar as ferramentas que não são utilizadas 

e separar e organizar as úteis, utilizar e deixar cada item no seu devido lugar, são ações 

simples de utilização do dia-a-dia que transformam o espaço onde trabalhamos. 

Seiton – Senso de organização 

Organizar o ambiente de forma prática e ágil, transferindo materiais de primeira 

necessidade em alcance das mãos, e guardando os demais materiais em lugares adequando até 

seu uso.    

Seiso – Senso de limpeza 

O senso de limpeza mexe basicamente com a aparência da organização, a imagem 

que o ambiente transmite para as demais pessoas, além do bem-estar a limpeza e higiene está 

relacionada com a qualidade de vida, tanto pessoal quanto do produto final.  

Seiketsu – Senso de padronização 

Cada empresa tem definido em sua origem missão, visão e valores, os valores são 

comportamentos e cultura que a empresa presa dentro da organização, cabe ao funcionário a 

seguir o que é dever do mesmo, seja em documentação ou hábitos. 

Shitsuke – Senso de disciplina  

Disciplina entre funcionários, e entre hierarquia, cada pessoa tem um papel 

fundamental dentro da organização o respeito e a compreensão ao próximo são fatores 

essenciais para permitir um ambiente saudável para todos.  

A implantação do TPM requer planejamento e movimentação desde os aspectos 

motivacionais, cultura até a mão-de-obra e técnica. É um processo demorado que envolve 

números quantitativos de pessoas, mas suas vantagens começam a se destacar logo com as 

primeiras ações e não a ganhos em produtividade que consigam superar os aumentos dos 

rendimentos operacionais que a técnica proporciona. 

 

 

 

 

 



 
 

2.5 A MÃO DE OBRA E A TPM 

 

Conforme Peck (2011) A manutenção procura manter o seu ativo nas condições de 

projeto ou nas condições exigidas pela produção industrial, e nessa atividade vai depender da 

cultura própria da empresa como ela encara essa gestão.  

A TPM significa a integração da manutenção com a produção, pelo envolvimento 

dos operadores nas atividades de limpeza, conservação e manutenção das máquinas que 

operam. Por meio de treinamentos pode-se transmitir aos participantes os principais conceitos 

na atuação. Promovendo um sistema de capacitação de todos os colaboradores, tornando-os 

aptos para o pleno desempenho de suas atividades e responsabilidades, dentro de um clima 

transparente e motivador. 

O objetivo de treinar os funcionários é qualificar sua mão de obra e executar 

trabalhos relativos aos pilares da manutenção produtiva total e ter domínio do maquinário de 

produção e poder operar o trabalho corretamente com conhecimento total sem correr riscos e 

perigos por não saber como executar a tarefa, assim se tornam capacitados para o trabalho e 

estão prontos para lidar com as novas tecnologias, resultando bom desempenho. O que sugere 

o acadêmico Caldas, (2009). 

Com isso é concedido aos funcionários, certificados de todos os treinamentos 

realizados, valorizando a mão de obra e aumentando a motivação pessoal, a qual é o ponto 

chave para alcançar o sucesso em um programa de manutenção. 

Ela também é aplicada em frota de veículos e em todas as áreas de demanda que 

tenha ampla eficiência em termos de equipamentos, máquinas, capacitação de pessoas e 

produtividade. Uma ferramenta muito fácil de ser instalada, porém muito efetiva por isso é 

muito aplicada nas empresas para assim, poder garantir a qualidade e produção plena e evitar 

muitos problemas, como afirma Souza (2017). 

 

2.6 MANUTENÇÃO AUTÔNOMA 

 

O pilar mais importante da TPM é a manutenção autónoma, onde é possível 

implementar técnicas através de treinamentos e conceitos básicos, pode colaborar também 



 
 

com a manufatura da empresa, eliminando custos e contribui para eventual estratégia de 

produção baseada na redução de custos. Está focada no desenvolvimento das habilidades dos 

operadores, de foram que os mesmos tenham domínio sobre seus equipamentos. 

Afirma Cabral (2006, p. 247) que “são sete as etapas para a aplicação da manutenção 

autônoma” conforme Quadro 2: 

 

Quadro 2 – Etapas da Manutenção Autônoma.  

ETAPA DENOMINAÇÃO CONTEÚDO DA ATIVIDADE 

1ª  
Limpeza inicial 

Eliminando na totalidade as sujidades que se formam no 
equipamento, bem como a detecção de inconveniências e sua 

reparação 

2ª Medidas de combate 

contra a fonte de 
sujidade e local de 

difícil acesso 

Efetuar melhorias quanto á fonte de sujidades, prevenção contra 

derrames e locais de difícil limpeza e lubrificação, reduzir o tempo 
gasto nesses procedimentos 

3ª Elaboração de 

normas de limpeza e 
lubrificação 

Efetuar normas de limpeza de forma a manter efetivamente o 

menor tempo para as operações de limpeza, reaperto (é necessário 
indicar o tempo diário requerido para tais operações). 

 

 
4ª 

 

Inspeção geral 

Detecção e restauração de falhas do equipamento através da 

aplicação de técnicas de inspeção geral conforme o manual de 
inspeção. 

5ª Inspeção autônoma  Elaboração e execução da folha de inspeção 

6ª  

 
Organização e 

ordem 

Executar a padronização dos itens de controlo dos diversos locais 

de trabalho e a sistematização total da sua manutenção: 
*Normas de inspeção de limpeza e de lubrificação. 

*Normas de fluxo de materiais no local de trabalho. 

*Padronização do registro de dados. 

*Normas de controle de ferramentas, moldes e dispositivos 

7ª Consolidação Desenvolver as diretrizes e as metas e executar regularmente o 

registro da atividade de melhoria. 

Fonte: (CABRAL, 2006). 

 Conforme pesquisa de Cabral (2006), o papel dos operadores na manutenção 

autônoma é: 

- Cuidar do equipamento como se fosse um bem próprio; 

-  Acessar as informações de todo o equipamento; 

- Saber o momento certo de uma possível manutenção e programação das 

atividades pertinentes; 

- Priorizar a eficiência, minimizando paradas de máquina em processo; 



 
 

- Identificar os problemas mais rapidamente, e comunicam a manutenção para 

solucionar; 

- Realizar limpeza do equipamento e sua própria inspeção diária; 

- Realizar medições para monitoramento afim de avaliar as condições do 

equipamento, através de check-list do operador; 

- Rebem treinamentos para realizar os reparos, como ajustamento de peças, 

reaperto, lubrificações; 

- Apresentam contato direto em uma falha que pode ocorrer na máquina, 

participam das análises e manutenção para correção dos mesmos.  

 

Segundo Cesar et al, (2011, p. 7): 

“Ao executar tarefas básicas do dia-a-dia como lubrificação, inspeção e eliminação 

de vibrações, para evitar a deterioração dos equipamentos os operadores devem ter 

total responsabilidade nas atividades de operação correta dos equipamentos 

conforme procedimento operacional padrão. Os erros são mais comuns do que 

imaginamos por este fato a minimização de falhas é essencial dia após dia, com o 
auxílio de treinamentos contínuos dos gestores da área”.  

 

2.7 INDÚSTRIA 4.0 

 

A indústria 4.0, também chamada de quarta revolução industrial, tem sido um tema 

amplamente discutido no meio industrial e corporativo vem chamando a atenção de todos os 

entusiastas de inovação e tecnologia. A indústria é muito importante nos dias atuais, quase 

tudo o que consumimos e utilizamos é processado ou produzido por uma máquina industrial.  

Hoje, entre todos os aspectos que caracterizam uma indústria 4.0, as máquinas 

automáticas necessariamente devem estar dentro deste contexto, contudo ainda precisa da 

ação humana para manusear o equipamento e verificar se tudo ocorre dentro do planejado. 

No cenário industrial atualmente, cada vez mais ocorre a concorrência acirrada para 

ganhar o mercado ou manter sua sobrevivência, ganhar seus lucros, buscar diferentes métodos 

de processo que sejam mais vantajosos para a organização, acompanhar o avanço tecnológico 

e o trabalho participativo entre pessoas conectadas para gerar profundas mudanças com 

eficiência, e o mais importante estar ligado com a cadeia produtiva totalmente conectada, a 



 
 

chamada manufatura avançada, na qual os processos são adaptáveis ás necessidades  de 

produção. SEBRAE (2016). 

 

 

3 PROCEDIMENTOS METODÓLOGICOS 

  

3.1 MÉTODO DE PESQUISA 

 

“A metodologia cientifica, é mais do que uma disciplina, significa introduzir o 

discente no mundo dos procedimentos sistemáticos e racionais, base da formação tanto do 

estudioso quanto do profissional, pois ambos atuam, além da prática, no mundo das ideias.” 

(MARCONI E LAKATOS, 2003, p. 17) 

A pesquisa científica faz parte de toda a vida acadêmica de um indivíduo, requer 

estudos sobre os materiais a serem desenvolvidos, e análise sobre os fatos. E a metodologia 

científica é atender a um determinado proposto pré-definido. 

 Para Gil (1999, p. 8): 

 

“O método científico é um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos 

utilizados para atingir o conhecimento. Para que seja considerado conhecimento 

científico, é necessária a identificação dos passos para a sua verificação, ou seja, 
determinar o método que possibilitou chegar ao conhecimento”.  

 

3.2 DELIAMENTO DA PESQUISA 

 

Está pesquisa será realizada através de um estudo de caso na secção de espojamento 

de frango da empresa BRF-Brasil Foods, que apresenta falha na sua produção pela mão de 

obra manual e a manutenção autônoma. A secção submetida a análise será inspecionada e 

avaliada para ser planejado um método de implantação de melhoria seguindo a aplicação da 

técnica TPM. Tendo um caráter qualitativo que representa suma importância sobre o tema 

abordado. 

 

 

4 DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS E DISCUSSÕES 



 
 

 

O estudo de caso será realizado na empresa BRF-Brasil Foods na secção de 

espojamento de frango, onde sentiu-se necessidade de melhoria no processo de desossamento 

de perna.  

No processo o operador tem a função de realizar inspeção de acúmulo de pele e 

remoção das mesmas durante o processo antes de ser pesado e embalado, existem um número 

máximo de 8 cortes em cada peça ao ser processada manualmente por cada operador, quando 

ocorre a mudança de lote de frango onde percebe-se que muda o peso médio, ocorre um 

acúmulo em cada ponto de revisão de perna desossada, causando fadiga e cansaço no 

operador durante o processo aumentando o risco de reprovação de lotes e o reprocesso pelo 

excesso de pele que não foi possível ser retirado a tempo pelos operadores. 

 

4.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

  

Conforme a análise do estudo de caso, a auditoria foi realizada com 

acompanhamento dos operadores e o gestor da área. Inicialmente contatou-se que o suporte já 

utilizado pela equipe não estava atendendo as necessidades dos mesmos, mas dava condição 

de adaptação, portanto a metodologia seria validar uma possível adaptação ao suporte que 

pudesse facilitar a retirada de pele, aumentando o desempenho dos operadores e a qualidade 

do produto final. 

Com o decorrer do estudo e pesquisa surgiu a ideia e foi desenvolvido um incisor de 

pele com navalhas fixadas em suportes articulados por pressão de molas para atender vários 

tipos de tamanho de frango automaticamente, em ponto especifico da anatomia da perna. 

Fazendo um risco de corte sobre a pele onde a mesma é fixada no próprio dorso, 

extraindo a pele e facilitando o processo manual dos operadores que realizam a retirada do 

excesso.  

A Figura 1 mostra o suporte antes da melhoria, que foi projetado originalmente pelo 

fabricante com as suas bases fixas. 

 

 



 
 

Figura 1 – Suporte antes da melhoria 

 

Fonte: Foto obtida através do estudo de caso. 

 

 As Figuras 2 e 3 evidenciam como o suporte ficou depois da adaptação, com as 

laterais articuladas e auxílio de molas e navalhas nas bases para o corte da pele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 2 – Suporte após a melhoria  

 
Fonte: Foto obtida através do estudo de caso. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Suporte anatômico instalado na 

máquina. 

 
Fonte: Foto obtida através do estudo de caso. 

O material utilizado para realizar a adaptação é reutilizado, são chapas de aço inox e 

navalhas de módulos de incisores existentes na planta da empresa BRF-Brasil Foods. 

Realizou-se uma pesquisa interna para fazer a comparação do suporte adaptado com 

o original. Conforme pesquisa obtemos os seguintes resultados ilustrados nos Quadros 1 e 2 a 

seguir: 

Quadro 01 – Suporte original. 

COLETAS DE INSPEÇÕES COM O SUPORTE ORIGINAL 

Número de coletas Número de rejeitos  

Coleta 01: 8 a 12 

Coleta 02: 8 a 17 
Fonte: Dados obtidos através de pesquisa. 

 

Quadro 02- Suporte adaptado 

COLETA DE INSPEÇÕES COM SUPORTE ADAPTADO 

Número de coletas Número de rejeitos  

Coleta 01: 0 

Coleta 02: 4 
Fonte: Dados obtidos através de pesquisa. 



 
 

Contudo é possível perceber a eficiência da melhoria realizada através da ação da 

manutenção autônoma decorrente da técnica Manutenção Produtiva Total, neste equipamento 

que não tinha sido percebido a importância de utilizá-lo para realizar a mudança de sua 

estrutura original, possibilitando a condição de melhorar sua eficiência e desempenho durante 

e após o processo de desossamento de pernas de frango. 

O mural interno da secção mostra os resultados da produtividade que também serve 

de comparação para evidenciar como a melhoria teve impacto diretamente no processo, segue 

nas Figuras 4 e 5. 

Figura 4 – Análise dos resultados de uma 

secção que não tem essa adaptação. 

Fonte: Dados obtidos através de pesquisa. 

 

Figura 5 – Análise dos resultados de uma 

secção com adaptação da melhoria. 

 
Fonte: Dados obtidos através de pesquisa. 



 
 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Tendo em vista todo conteúdo exposto neste artigo, constatou-se que a técnica TPM 

é muito utilizada nas empresas, trazendo benefícios qualitativos para o mundo industrial. 

A manutenção autônoma que representa o pilar mais importante da TPM foi 

evidenciada no estudo de caso, onde os próprios operadores tiveram a iniciativa juntamente 

com a prévia validação e autorização do gestor da área de adaptar um suporte para suprir as 

necessidades dos mesmos.  

Trazendo resultados significativos para a qualidade do produto e melhoria no 

processo que antes era um problema de reprocesso e desperdício para a secção de 

espojamento de frango.  

Os dados comparados são reflexos de como a manutenção autônoma decorrente da 

Manutenção Produtiva Total é eficiente aplicado corretamente em qualquer setor de análise. 

Conclui-se que são inúmeras as vantagens que a técnica fornece as empresas tanto 

para o setor de produção quanto para os escritórios que dão o auxílio/suporte para a produção. 

A técnica envolve o trabalho e esforço de todos os envolvidos para seu bom desempenho nas 

empresas. 

E quanto ao objetivo inicial que era o de apresentar as ações de aplicação e 

implantação do sistema TPM (Total Productive Maintenance – Manutenção Produtiva Total) 

em processo produtivo e como a técnica deve ser planejada e executada para seu bom 

desempenho nas empresas. Este atingiu resultados com base nas referências bibliográficas, 

todos os procedimentos estão descritos conforme objetivo inicial. 

Ainda de realizar um estudo prático dentro de uma organização, verificando se há 

necessidade de alguma melhoria no processo ou alguma implantação da técnica, teve como 

finalidade trabalhar com todo conteúdo exposto neste artigo analisando o caso especifico em 

si e buscando procedimentos explicado nas páginas anteriores desde artigo para soluciona-lo.  

O estudo atingiu resultados seguindo todos os passos necessários validando todo 

conteúdo exposto neste artigo, teve a participação e colaboração de todos os envolvidos em 



 
 

prol de uma melhoria, elevou a produtividade, funcionários ficaram mais motivados com o 

serviço menos árduo e cansativo tornando a equipe mais forte.  

O produto final teve sua qualidade elevada, satisfazendo as necessidades dos clientes 

consumidores. 
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