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1 RESUMO 

O trabalho em tela foca na redução do tempo necessário para realizar o processo de 

manutenção preventiva em uma máquina de corte de uma empresa brasileira de 

grande porte do setor gráfico. A partir da aplicação do roteiro de manutenção 

preventiva do World Class Manufacturing (WCM) e utilizando-se de ferramentas da 

metodologia Lean Manufacturing, será realizada uma análise crítica e adaptação do 

processo atual, objetivando, desse modo, padronizar todas as etapas a partir da 

criação de um novo roteiro melhorado. Por fim, de acordo com o roteiro de WCM, 

será elaborado um material de treinamento para disseminar a nova forma de 

realização do processo. 

 

2 INTRODUÇÃO 

É inegável que o perfil do mercado brasileiro tem mudado rapidamente. Ante a um 

cenário socioeconômico atual pouco favorável e grandes incertezas com relação ao 

futuro, torna-se indispensável para alguns setores da indústria nacional a adequação 

do sistema de produção visando a manutenção da competitividade. 

Em 2014, segundos dados da ABIGRAF1 (Associação Brasileira da Indústria 

Gráfica) baseados em cálculos do IBGE, a indústria gráfica representou 3,0% da 

contribuição do setor de transformações para o PIB brasileiro (aumento de 37% 

versus 2013). Apesar da evolução de representatividade no setor de transformação, 

a indústria gráfica tem sofrido quedas sistemáticas da produção desde 2014, com 

projeções pouco otimistas para os próximos anos. 

Segundo a alta administração da empresa, um dos maiores problemas do tópico, 

atualmente, corresponde ao alto tempo gasto no período da manutenção preventiva 

da máquina de corte, atrasando a linha de produção e, consequentemente, 

prejudicando tanto a entrega de embalagens quanto à possibilidade de atendimento 

de uma demanda maior. Frente a tal cenário, utilizar-se-á de um roteiro de melhoria 

contínua com ferramentas de Lean Manufacturing para eliminar os desperdícios 

mencionados acima. O roteiro de WCM foi escolhido como vertente de estudo por 

ser bem definido e estruturado, objetivando, deste modo, expor grande parte dos 

problemas presentes na manutenção preventiva, e facilitar as conclusões a partir de 

ferramentas e conceitos não muito complexos ou onerosos.  

                                                 
1
 Fonte: Relatórios “Indústria Gráfica em 2016” e “Boletim Atividade Industrial” disponíveis em 

http://www.abigraf.org.br/areas/panoramas-do-setor. Acesso: 17 Março 2016, 19:30:00 

http://www.abigraf.org.br/areas/panoramas-do-setor
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3 OBJETIVOS 

Reduzir o tempo de manutenção preventiva em uma máquina de corte a partir da 

adaptação do roteiro de manutenção do WCM que se utiliza de uma metodologia 

para organizar, encontrar anomalias, padronizar e treinar os trabalhadores 

corretamente para as atividades necessárias, dado que a empresa, atualmente, não 

aborda o processo de maneira estruturada. 

 

4 METODOLOGIA 

 ENTREVISTA NÃO ESTRUTURADA 4.1

Foram realizadas duas entrevistas não diretivas, uma com o manutentor e a 

segunda com o operador da máquina de corte, nas quais foram extraídos 

conhecimentos de ambos sobre como eles julgam as técnicas atualmente utilizadas 

para o processo. 

 ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 4.2

Foi elaborado um roteiro em formato de tabela, com o objetivo de facilitar a 

descrição e compreensão das respostas obtidas, além de preservar a atuação do 

entrevistador (TRIVIÑOS, 1987). 

 OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 4.3

Os objetivos da observação participantes superam a simples descrição de processos 

e componentes, possibilitando a compreensão da dinâmica de cada etapa 

constatada (SPRADLEY, 1980). Para o projeto, o procedimento de manutenção foi 

acompanhado e mapeado do início ao fim, junto ao manutentor e operador de 

máquina de corte. 

 MAPEAMENTO DO PROCESSO 4.4

Com a posse de todas as operações da manutenção preventiva, bem como dos 

tempos cronometrados, será criado um gráfico de Gantt, que serve para entender a 

cronologia de todas as atividades. Serão inclusos no gráfico as operações realizadas 

tanto pelo manutentor quanto pelo operador. O cronograma foi elaborado no 

software Microsoft Office Excel 2013. Para mapeamento do fluxo de processos, foi 

utilizada a convenção de símbolos estabelecida pela American Society of 

Mechanical Engineers (ASME) em 1947. 
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ATIVIDADE SÍMBOLO
QUANTIDADE DE 

ATIVIDADES
TEMPO (min) DISTÂNCIA (m)

Operação 62 1616 97

Deslocamento 36 73 2180

Inspeção 0 0 0

Espera 12 280 0

Armazenagem 0 0 0

5 DESENVOLVIMENTO 

Com as atividades devidamente mapeadas e cronometradas, temos como objetivo 

erradicar ou minimizar aquelas que não agregam valor, ou seja, que não são 

essenciais para o funcionamento da máquina nem para as etapas de manutenção. 

O início do desenvolvimento parte da tradução do fluxo de processo para a 

simbologia ASME e classificação das atividades que agregam ou não valor. 

Sequencialmente será realizada a análise críticas das etapas que não agregam e 

um gráfico de Pareto para determinar a priorização das ações corretivas. Por fim, 

com a reorganização do fluxo de trabalho, bem como da determinação de 

ferramentas necessárias para cada etapa, será elaborado um roteiro padronizado e 

melhorado, além do material de treinamento. 

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Com o mapeamento das atividades de manutenção preventiva, obtivemos a 

seguinte relação de atividades: 

 

 

 

 

 

 

   FONTE: Autores 

As atividades de foco primário serão aquelas que envolvem deslocamento e espera, 

uma vez que não agregam valor ao processo e, portanto, não são essenciais. 
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Figura 1 - Resumo das atividades mapeadas 


