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1. RESUMO 

Diante da crise econômica que se vive o Brasil. Atualmente o preço de um produto é 

definido pelo mercado, então para se obter lucro, é preciso reduzir custos ao 

máximo para que os resultados sejam satisfatórios. O objetivo deste trabalho é 

apresentar uma filosofia, para convencer os gestores e até mesmo cada pessoa que 

tiver o acesso ao estudo, a importância da utilização da tal ferramenta de gestão 

produtiva TPM (Manutenção Produtiva Total). Para tanto foi realizado um estudo 

com a utilização de entrevista e análise documental, dentro de uma empresa do 

Setor Sucroalcooleiro que está implantando tal ferramenta e para as áreas 

administrativas trouxe melhora e agilidade nas tomadas de decisões, possibilitando 

enxergar pontos críticos, de percas, de tempos excessivos e melhorias contínuas. 

Uma das maiores dificuldades enfrentadas durante o processo de implantação é 

justamente a quebra de paradigma, e a aceitação das novas formas de trabalhar, 

por fim o TPM afetou positivamente a empresa, proporcionando resultados que 

antes não eram vistos, justamente por falta de visão. 

 

PALAVRAS CHAVE: Manutenção Produtiva Total; Custos de Manutenção; Custos 

de Produção. 

 

2. INTRODUÇÃO 

TPM é um sistema integrado que precisa do envolvimento de todos da 

organização. Busca resultados por meio da base zero: zero acidente, zero defeito, 

zero falha, quebra zero, pois esta é a melhor maneira para minimizar os custos. 

Trata-se de investimento a longo prazo, através de gerenciamento entre 

operador e máquina, com treinamento e capacitação aos colaboradores, gerando  

benefícios como a multifuncionalidade, interação entre operários e mecânicos, 

redução no tempo de reparo, senso de responsabilidade, etc.  

Por ter que envolver todos os membros da organização independente de sua 

função, a TPM pode se considerar uma estratégia, na qual mudara o comportamento 

da organização buscando melhorias contínuas. 

A função de uma das características da TPM é ter o controle de tudo que se 

passa na organização. Através de relatórios e acompanhamentos torna se fácil 



2 

 

identificar uma anomalia no equipamento, paradas inesperadas e principalmente a 

quebra. Esta é a tarefa de um dos oito pilares da TPM. 

No Brasil, o setor sucroalcooleiro vem passando por grandes mudanças, 

com isso exige grandes investimentos para aumentar o feedback. E nada melhor 

para ajudar nisso do que a implantação da TPM, que é composta por 8 pilares. 

O setor sucroalcooleiro para se manter vivo no mercado, necessita busca de 

melhorias, as mudanças e a exigência do mercado nacional e internacional, faz com 

que os empreendedores corram atrás de aprimorar seus colaboradores para que 

seu produto chegue ao consumidor com qualidade e preço acessível. 

O TPM possibilita aumento da “vida” das máquinas, dando força para 

trabalhar na sua capacidade máxima. Porém, isto é possível devido às análises 

preventivas e diagnósticos corretos, antecipando previsões de falhas e defeitos,  

antecipando manutenções para que o problema não se agrave, evitado paralisação, 

melhorando desempenho, produtividade e qualidade de serviços. 

3. OBJETIVOS 

  É objetivo geral desenvolver um estudo para identificar a importância da 

implantação e aplicação da TPM (Manutenção Produtiva Total) na Usina Colombo 

de Santa Albertina. 

  Já como objetivos específicos pretende-se identificar como está sendo feita a 

implantação na empresa, citando os resultados pretendidos, além de analisar as 

mudanças durante o processo de implantação e finalmente ressaltar a importância 

da TPM no processo produtivo da empresa. 

4. METODOLOGIA 

A pesquisa trouxe análises qualitativas que mostra a qualidade dos 

maquinários, e eficiência no processo produtivo. Foi importante realizar as 

observações, acompanhamentos e visitas na empresa Usina Colombo Açúcar e 

Álcool, com sede localizada no município de em Santa Albertina, interior do Estado 

de São Paulo. 

Foi necessário entrevista com roteiro estruturado com o coordenador 

responsável pela TPM dentro da empresa, para coletar dados e informações a fim 

de descrever como está sendo realizada a implantação da ferramenta. 

 O questionário foi utilizado por ser um instrumento que normalmente é 

preparado em formulário impresso e que permite substancial redução de tempo para 
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levantamento das informações desejadas [...], para posterior tabulação e tratamento 

dos dados. (OLIVEIRA, 2002). No entanto sabe-se que esta ferramenta de coleta de 

dados possui vantagens e desvantagens. 

Após a conclusão da coleta dos dados foram utilizado o software word de 

propriedade da Microsoft. 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 TPM (Manutenção Produtiva Total) - Conceito 

  “O conceito básico da TPM é a reestruturação e a melhoria do processo 

produtivo e empresarial a partir da reformulação e melhoria das pessoas e dos 

equipamentos, com envolvimento de todos os níveis hierárquicos e a mudança da 

postura organizacional (TAVARES, 1999).” 

 Hoje as pessoas e maquinários exercem funções como se fosse um só. 

Assim ambos devem estar em boas condições de trabalho, sendo que o bom 

funcionamento das máquinas resultará em melhor produção e em colaboradores 

mais empolgados para o trabalho. 

“Além das atividades principais de operador, segundo Branco Filho (2000), 

passou-se a existir o enriquecimento desta função, sendo o operador agora 

responsável também por manter o equipamento através de atividades como: 

limpezas; lubrificantes; ajuste e troca de ferramentas; pequenos reparos; e 

verificações e inspeções visuais.” 

O TPM oferece ferramentas para aumentar a vida útil do equipamento, mas 

para isso a peça chave é quem opera o equipamento, qualquer tipo de anomalia 

deve ser identificada de imediato, além de manter sempre o equipamento limpo, 

checar pontos de desgaste, elaborar rotas de inspeções “pontos estratégicos” 

aumentando sua produtividade e ter o equipamento sempre em boas condições.  

 “Na implantação do TPM, deve-se ter a devida atenção quanto aos 

preparativos e à criação das condições necessárias para sua implantação, pois 

preparação inadequada, metodologia incorreta ou falta de participação da alta 

gerência têm sido apontadas como causas de insucesso na sua implementação. 

(MIRSHAWKA & OLMEDO, 1994)” 

Como qualquer ferramenta que é instalada, se não tiver resultado em todas 

as etapas, não é possível obter os resultados desejados. A participação dos 
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componentes do alto nível hierárquico é essencial, pois é preciso que os 

colaborados se sintam acompanhados pelos superiores e não se sintam solitários. 

A aplicação da ferramenta teve inicio no Japão e é utilizado até hoje. Com o 

reconhecimento de ser um país desenvolvido e com produção de qualidade, outros 

países também resolveu adotar esta ferramenta. 

 “Os benefícios do TPM, de acordo com Steinbatcher & Steinbatcher apud 

Seth & Tripathi (2006), criam uma estratégia abrangente e representa uma poderosa 

ferramenta de gerenciamento para reduzir os custos do ciclo de vida dos 

equipamentos e facilidades”. 

Desde que seja realizada de forma correta, os principais resultados 

desejados, é a redução de custo para que a lucratividade seja mais elevada, e 

também fazer com que os equipamentos durem por mais tempo assim por sua vez 

reduzindo os custos mais uma vez, sendo que não gastará com a aquisição de 

novos maquinários. 

5.2. Pilares da TPM 

5.2.1 Manutenção Autônoma (MA) 

A manutenção autônoma faz uma restauração dos equipamentos, na sua 

implantação focaliza nos principais equipamentos e depois expande para todos. 

Porém para implantar de maneira eficaz é preciso considerar aos fatores 

importantes, como, profundidade, continuidade das atividades, capacitação dos 

operadores, apoio incondicional da Manutenção Planejada. 

Visa a mudança de atitude do operador, criando uma relação amigável com 

o equipamento, a fim de realizar a produção com qualidade, em grande quantidade, 

com prazos e custos competitivos.  

Para isso toma os devidos cuidados e executa pequenos reparos que são 

capazes de solucionar e evitar maiores problemas, contudo é preciso que o 

operador tenha conhecimento dos mecanismos e funções do equipamento, para 

resultar em diminuição de deterioração por operações incorretas. Onde o 

desenvolvimento da manutenção autônoma é resultado de educação e treinamento. 

5.2.2 Melhoria Específica (ME) 

A melhoria específica é o conjunto de atividades concentradas no combate e 

eliminação de perdas do sistema produtivo, sempre trabalhando com prazos médios, 

essa etapa ensina a empresa a conter as percas e aumento da lucratividade. 
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  “Melhoria específica é um dos principais pilares de sustentação da TPM, que 

inclui todas as atividades que maximiza a efetividade global do equipamento, através 

da eliminação efetiva e sistemática das perdas identificadas na empresa. (LOSS 

PREVENTION, 2012)” 

A otimização da eficácia do equipamento é um dos maiores objetivos da 

melhoria especifica, isso porque cada vez mais tem aumentado o processo de 

fabricação automatizada, no que exige mais atenção a manutenção da eficácia do 

equipamento e maior monitoramento da qualidade, ação constante para eliminar 

perdas e reduzir a quantidade de produtos defeituosos. 

5.2.3 Manutenção Planejada (MP) 

A manutenção planejada utiliza recursos disponíveis, técnicas de 

manutenção conhecidas, estruturas existentes, e faz com que as pessoas 

desenvolvam o pensar para construir um sistema que resulte na quebra zero, 

iniciando nos pontos estratégicos da organização e partir para toda a empresa. 

  “A manutenção planejada é responsável por realizar os reparos emergenciais 

nos equipamentos, para desenvolver um trabalho de forma preventiva para não 

existir quebras inesperadas. (LOSS PREVENTION, 2012)” 

Tipos de manutenção: a) Manutenção baseada no tempo (TBM–Time-Based 

Maintenance) consiste em inspecionar, executar serviços, limpar os equipamentos e 

substituir peças, este é um conceito que deve estar presente também na 

manutenção autônoma e manutenção especializada; b) Manutenção baseada nas 

condições (CBM–Condition-Based Maintenance) consiste em diagnosticar e 

inspecionar os equipamentos para prever deterioração, os resultados são mostrados 

pelos baixos custos de manutenção e redução de quebras.; c) Manutenção pós-

quebra (BM–Breakdown Maintenance) sistema onde já se espera que os 

equipamentos quebrem para reparação, é utilizado apenas quando a quebra não 

afeta significativamente as operações ou a produção; d) Manutenção por melhoria 

(CM–Corrective Maintenance) é responsável por aperfeiçoar os equipamentos, de 

modo que a manutenção preventiva seja confiável. 

A manutenção planejada é eficiente quando combina com todos estes tipos 

de manutenção, pois passa a ser efetuada com uma visão holística. 

O sistema de manutenção planejada é um sistema que evolui de forma 

continua, ou seja, repete o ciclo periodicamente, garantindo um crescimento 
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continuo e permanente. Montar um sistema de manutenção planejada exige uma 

preparação cuidadosa e é recomendado desenvolver as atividades na sequencia. 

5.2.4 Educação e Treinamento (E&T) 

Educação é a influencia do dia a dia do ambiente social sobre o individuo, a 

fins de auxiliar na adaptação referente aos valores e normas sociais, essa influencia 

pode ser modificada de acordo com cada pessoa. Treinamento é aplicado com a 

intenção de preparar o colaborador para desenvolver habilidades, atitudes e 

conhecimentos para executar determinadas atividades.  

Os efeitos dos treinamentos não são os mesmo, pois é aplicado a seres 

humanos diversos, cada um desenvolve em um nível diferente do outro, portanto 

nem todos precisam do mesmo treinamento, no entanto todos precisam estar 

atualizados e preparados para se tornarem capazes de sobreviver às mudanças. 

Este pilar é fundamental para a implantação de qualquer outro pilar, já que 

as atividades desenvolvidas dependem da capacitação das pessoas. E possui o 

objetivo de identificar a diferença entre a situação atual e a condição ideal. 

5.2.5 Controle Inicial 

Para obter e aumentar os lucros da empresa é preciso que diminua o tempo 

de produção, desde o desenvolvimento inicial até a grande produção. 

Neste pilar é feito os controles inicias, tais como de produto, de 

equipamentos, de funcionários. Sendo que a base do controle inicial é a avaliação 

do desempenho econômico, onde é feito levantamento de todos os custos gerados 

pelos processos de produção, manutenção, operação, desenvolvimento e apoio. E 

outra base são os projetos de prevenção da manutenção (MP). 

5.2.6 Manutenção da Qualidade (MQ) 

 “O hinshitsu-hozen (Manutenção da Qualidade), incorpora atividades para 

manter a integridade da qualidade, ou seja, condição de 100% de não defeituosos. 

(LOSS PREVENTION, 2012)” 

É preciso ajustar o equipamento e os processos para não produzir nenhum 

defeito, e as verificações são feitas frequentemente. É definido um padrão de 

qualidade onde os defeitos passam por medidas de prevenção para ter controles 

antes que aconteçam as eventualidades.  
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O melhor meio para obter defeito zero é manter os equipamentos em 

perfeitas condições, para que se consiga uma perfeita qualidade. Portanto serve 

para prevenir defeitos na qualidade, antes que os mesmos aconteçam. 

5.2.7 TPM nas Áreas Administrativas (ADM)  

“As empresas são obrigadas a ajustar-se as mudanças severas, como 

tendência do mercado em relação a uma grande variedade de produtos e redução 

do tempo de lead time da produção, e a informatização avançada. (LOSS 

PREVENTION, 2012)” 

São divididos em três regras. Primeira reduzir os custos, mantendo 

qualidade nos serviços. Segunda aumentar a produtividade de cada colaborador e 

reduzir o custo. Terceira regra é contribuir e corresponder a confiança dos clientes, 

sempre buscando aprimoramentos da imagem da empresa. 

As funções da área administrativas podem ser melhoradas aumentando a 

eficiência que elimina perdas administrativas, diminuindo as entradas de recursos e 

aumentando a saída de produtos finalizados; e melhorando as pessoas capacitando 

a ponto de sustentar e melhorar com os sistemas novos e eficientes.  

É importante desenvolver administradores eficientes no uso de informações, 

pois a função do TPM dos escritórios é processar as informações, tornando fácil seu 

entendimento. 

5.2.8 Segurança, Higiene e Meio Ambiente (SHE) 

Este item é muito importante para chegar a acidentes zero e poluição zero. 

Para que isso aconteça é preciso implantar os outros pilares do TPM. 

 Este pilar tem por objetivo evitar acidentes e poluição, aumentar a 

confiabilidade do equipamento e eliminar erros humanos, assim criando uma fonte 

de segurança para realizar as tarefas e contribuir na criação de um ambiente 

confortável. Para se obter uma produção excelente é preciso estar presente em um 

ambiente limpo e que transmita a sensação de segurança. 

6. RESULTADOS 

A usina conheceu o TPM em eventos ligados à manutenção e qualidade, 

onde em uma palestra foi apresentado os conceitos do programa, então após 

pesquisar sobre tal programa, a diretoria decidiu por implementá-lo na planta matriz. 

A adoção do TPM se dá em áreas piloto, visando resultados e necessidade 

de mudança de postura de uma equipe, pois permite o aprendizado da organização 
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e os recursos que requer a sua aplicação, evitando frustrações das áreas de apoio à 

produção, porque não conseguem cumprir as tarefas para continuidade do mesmo. 

No início não teve uma boa aceitação da mudança na equipe, principalmente 

nos níveis operacionais, pois entendiam que o projeto iria acrescentar mais trabalho 

para eles. Com o passar do tempo, e com a diminuição nas intervenções corretivas, 

essa má aceitação se desfez. 

O motivo da adoção desta gestão foi suprir a má fase que o setor 

sucroalcooleiro vem passando nos últimos anos, diante de alguns estudos foi decido 

a implantação de quatro pilares dos oito existentes, tais como Melhoria Específica, 

Manutenção Autônoma, Manutenção Planejada e Educação e Treinamento, isso 

porque acreditaram que estes são os que mais atentem a necessidade da usina. 

O principal motivo para implantar a gestão do TPM é a busca pela 

diminuição dos custos de manutenção dos equipamentos, iniciando-se nos de maior 

valor agregado, como as colhedoras de cana-de-açúcar.  

Após o início da implantação no ano de 2010, foi observado que além de 

redução de custos, o programa também proporciona ganhos de produtividade, 

melhorias no processo de gestão da empresa.  

Com a análise de algumas métricas, e importantes reduções, por exemplo o 

número de quebras dos equipamentos, a implantação e expansão do programa está 

em plena continuidade. 

Mesmo sem finalizar a implantação é possível notar algumas diferenças na 

empresa, pois as quebras no passado eram excessivas, tinha muitos tempos de 

paradas, já agora existe uma maior interação do operador com o equipamento, o 

mesmo é capaz de realizar certos reparos, procedimentos, e tem uma melhor 

aceitação de melhorias por parte de toda a equipe. 

No dia a dia na usina é possível notar inúmeras diferenças nos 

colaboradores, tanto para o lado positivo como o lado negativo. Positivo, por ter mais 

frequência no desempenho de suas tarefas, visão mais ampla da gestão, 

conhecimento, aceitação e criatividade. Já negativamente, outros enxergam como 

uma tarefa a mais no seu dia a dia e não como uma melhoria à longo prazo. 

Os custos de implantação são relativamente baixos, pois trata-se de 

treinamento de pessoas e consultorias especializadas, porém a abordagem da 
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primeira etapa da Manutenção Autônoma é um pouco mais onerosa, pois é 

necessária a recuperação inicial do estado das máquinas e equipamentos. 

O principal desafio encarado pela empresa, é a mudança de cultura das 

pessoas, que eram acostumadas ao sistema de qualquer manutenção realizado à 

décadas pelo setor da mecânica, seja em máquinas e equipamentos. Então partindo 

para um sistema de gestão da manutenção, mais moderno, onde o próprio operador 

faz a manutenção, portanto foi uma grande quebra de paradigmas, e ainda é. 

Como o projeto ainda não foi implantado totalmente, os objetivos finais ainda 

não foram alcançados. Porém os ganhos já conseguidos são incontáveis, 

principalmente no desenvolvimento indireto de pessoas e na gestão.  

O setor sucroalcooleiro depende de muita mão-de-obra braçal e baixa 

tecnologia, vem quebrando esse paradigma nos últimos anos, assumindo o desafio 

de trabalhar de forma diferente, com a inserção da colheita mecanizada.  

O TPM vem ajudando desenvolvendo talentos internamente na empresa, 

isso também se tornou um objetivo do projeto na organização. 

O TPM é uma ferramenta importante para a empesa, pois possibilita um 

segmento padronizado, números concretos de cada tarefa, gera identificação do 

homem com o equipamento que ele utiliza durante toda sua jornada de trabalho. 

Para as áreas administrativas trouxe melhora e agilidade nas tomadas de 

decisões, pois possibilitou enxergar os pontos mais críticos, de percas, de tempos 

excessivos e melhorias contínuas. O TPM afetou positivamente na usina, pois 

buscou ganhos que antes não era visto, tinha em mãos e deixava de ganhar por 

falta de visões holísticas. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todos os resultados apontam para números positivos em relação aos 

objetivos estratégicos da usina, onde passou a ter menos quebras de equipamentos, 

aumento da produção. Portanto passou a ter menos entrada por parte de 

manutenção e mais saída por parte da produção. 

Com o andamento do processo deixou de ter números excessivos de 

quebras, diminuiu o tempo de paradas, o operador passou a ter uma melhor relação 

com o equipamento onde o mesmo passou a ser responsável e capaz de solucionar 

pequenas falhas. A organização passou a investir num grande capital da 
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organização que é os operadores, e eles passam a buscar melhorias frequentes e 

estão abertos para novos parâmetros. 

Como em qualquer metodologia há necessidade de aprendizado, entretanto 

se pudermos conciliar o aprendizado aos ganhos será muito mais atraente aos olhos 

da direção, dos investidores e até mesmo dos colaboradores depois de 

compreenderem a verdadeira intenção do TPM. 

TPM é uma metodologia que qualquer empresa poderia adotar, não apenas 

para atingir obter crescimento, mas para sobreviver no mercado. É um projeto de 

extrema importância para a empresa que tem como objetivo satisfazer suas 

necessidades e controladorias, o mesmo adota ferramentas que ajuda a enxergar 

pontos estratégicos dentro da organização, pontos que faz trabalhar as tomadas de 

decisões, onde estuda o corpo do equipamento e a capacidade de quem o opera. 

Até mesmo na vida pessoal, nós aplicamos TPM nas nossas ações, como 

por exemplo, realizamos troca de óleo de carros, troca de pneu, em nossas casas 

concertamos vazamento. Portanto mesmo que muitos não possuem conhecimento 

sobre o assunto, mas praticam. Porém se todos tiverem um conhecimento maior, 

seria possível notar muita diferença, é possível ter uma melhora financeira e na 

própria qualidade de vida, através de realização de algumas prevenções. 
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