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1. RESUMO  

Este trabalho tem como objetivo principal propor uma metodologia para a aplicação 

do ciclo CapDo, para redução das perdas dos processos de uma empresa do ramo 

de embalagens para consumo. Este ciclo pertence a filosofia de trabalho TPM (Total 

Performance Management), que tem o intuito de otimizar a utilização dos ativos 

empresariais. A metodologia proposta foi aplicada em um projeto estabelecido a 

partir da matriz de priorização. O trabalho de redução das perdas teve êxito em suas 

ações, resultaram em uma redução de 25,3% de não conformidade. Através de 

ganhos em produtividade, qualidade e confiabilidade da entrega dos produtos, e de 

ganhos intangíveis como aprofundamento no conhecimento dos processos e 

aperfeiçoamento do trabalho em equipe.  

2. INTRODUÇÃO  

No cenário atual, com o mercado cada vez mais competitivo, é necessário aprimorar 

todos os procedimentos da indústria, buscando maior eficiência, menor índice de 

desperdício, e otimização de recursos, redução de tempo e energia, auxiliando no 

cumprimento de objetivos e metas pré-estabelecidas. 

As empresas estão procurando a otimização de seus processos, para isso fez-se 

necessário a criação de novas metodologias e ferramentas de trabalho para eliminar 

as ineficiências e o potencial ainda não utilizado dos ativos empresariais. Uma 

ferramenta muito utilizada pelas empresas é o TPM. 

 A metodologia TPM é composta por 8 pilares, porém  para o estudo em questão 

contaremos com o auxílio de um pilar em especial, o Pilar de Melhoria Especifica, 

que tem por finalidade identificar as perdas, sistematizar o ciclo de melhoria e atuar 

nos grandes desperdícios, para isso  foi desenvolvido a princípio duas arvores de 

perdas, uma atividade deste pilar que consiste em anexar as perdas em um árvore 

simbólica, são elas, arvore de OEE que visa as perdas com disponibilidade, 

performance e qualidade, e a arvore de materiais, onde mensuramos a real perda de 

cada material, a partir disso foi realizado a matriz de priorização de cada arvore que 



desencadeou uma série de novos projetos,  e para resolução desses projetos será 

utilizado outra atividade do pilar Melhoria Específica o ciclo CapDo, que será 

descrito posteriormente.  

 

3. OBJETIVOS  

No presente estudo será relatado o momento em que uma empresa do ramo de 

embalagens se vê diante de uma dificuldade rotulada como “HFI de folha dupla”, um 

evento que ocorre no momento em que o produto é embalado, para isso é utilizado 

uma espécie de folha para evitar contaminação da lata e simultaneamente promover 

uma montagem estruturada, porém nesse processo algumas folhas eram alocadas 

de forma duplicada, acarretando um problema com o cliente. 

A finalidade deste estudo é demonstrar como o ciclo CapDo presente no pilar 

Melhoria Especifica do TPM, auxilia na resolução de projetos de perdas em uma 

indústria.  

4. METODOLOGIA  

Para o desenvolvimento deste trabalho primeiro será realizado uma revisão 

bibliográfica sobre TPM e evolução do seu conceito seguido de seus pilares com 

ênfase no pilar de melhoria especifica. Neste pilar iremos mostrar e estudar o ciclo 

CapDo. 

Posteriormente será realizado um estudo de caso em uma empresa no ramo de 

embalagens para consumo, que consiste em eliminar falhas de HFI de folha dupla 

utilizando os conceitos citados acima. 

5. DESENVOLVIMENTO  

Este projeto é parte do Trabalho de Conclusão de Curso, do curso de Engenharia de 

Produção da faculdade FAEX, Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Extrema. 

O estudo de caso será realizado em uma empresa fabricante de embalagens para 

consumo, situada em Extrema, MG. Deu-se inicio ao projeto após elaborar uma 

matriz de priorização de perdas, realizado pelo grupo de melhoria especifica. 



Houve a necessidade de desenvolver soluções quando foi identificada a falha na 

alocação de folhas de proteção nas latas durante o empilhamento, essa folha tem o 

intuito de evitar contaminações não deixando o topo da lata exposto, nem em 

contato com a base das próximas latas empilhadas, uma vez que o ideal é uma folha 

de proteção entre cada camada de latas, esta alocação acontecia em duplicidade e 

acarretava problemas no processo de envase do cliente, a esta falha deu-se o nome 

HFI de folha dupla. 

A partir da identificação desta falha iniciou-se a primeira fase do CapDo, que é o 

“Check”, onde todos os integrantes do grupo de melhoria foram para o gemba 

(produção) para fazerem o levantamento de todas as variáveis que poderiam estar 

interferindo para ocasionar a falha, em seguida é a realizada a analise dessas 

variáveis para encontrar a descrição do fenômeno, caracterizando a fase dois.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Com o projeto ainda em fase de andamento já se obteve uma redução de 25,3% de 

não conformidade causada pelo HFI de folha dupla.  
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