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1. RESUMO 

O trabalho trata-se de um estudo de viabilidade técnica para a implantação da 

manutenção preditiva na restrição de uma linha de biscoitos wafer utilizando 

conceitos de Manufatura Avançada. 

2. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho foi realizado em uma indústria brasileira do ramo alimentício 

situada no estado de São Paulo. A empresa em questão é de origem italiana e é 

responsável pela produção de torradas, bolos, biscoitos, wafers, panetones, entre 

outros produtos. A fábrica onde foi realizado o estudo apresenta 3 turnos de 

trabalho, 105 operários por turno e 6 linhas de biscoitos wafer que produzem os 

mais diversos sabores, entre eles chocolate, morango e o sabor triplo chocolate, 

onde a massa é de chocolate e o recheio é de chocolate meio amargo, chocolate ao 

leite e chocolate branco. 

O interesse em realizar o projeto nessa empresa veio da proximidade e facilidade 

em poder colocar em prática conceitos da Manufatura Avançada, também conhecida 

por Indústria 4.0, alusão à Quarta Revolução Industrial. Esse é um assunto atual, de 

grande interesse e que gera uma proposta de valor, não só para o grupo que 

realizou o projeto e para a empresa em questão, mas também para empresas de 

outros ramos que desejam conhecer e aprender mais sobre o assunto.  

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo primário deste trabalho consiste em implantar a manutenção preditiva na 

restrição atual da linha de biscoitos wafer. Dentre os objetivos secundários 

encontram-se o desenvolvimento e estudo de viabilidade técnica para a implantação 

de sensores na restrição da linha e a proposta de um índice de confiabilidade para o 

equipamento crítico, como o MTBF (mean time between failures ou tempo médio 

entre falhas) e o MTTR (mean time to repair ou tempo médio para reparo). 

 

4. METODOLOGIA 

 



A classificação da pesquisa para este projeto foi baseada nos critérios e 

classificações de Mattasoglio (2017).  

TABELA 1 - RESUMO DA CLASSIFICAÇÃO DO PROJETO 

Finalidade Aplicada 

Contexto Bibliográfica e de campo 

Tipo (Profundidade) Exploratória 

Natureza Mista 

Temporalidade Longitudinal 

Produto Estudo de Viabilidade 

Método Estudo de Caso 

Técnica da pesquisa Gestão da Manutenção 

FONTE: Os autores, 2018. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Atividades desenvolvidas até o momento: 

 Análise de artigos e pesquisas sobre o tema; 

 Entrevista não estruturada com o gerente da fábrica para entender o 

funcionamento da linha e a realização de manutenções; 

 Construção de dois gráficos de Pareto com a quantidade e duração das 

ocorrências; 

 Escolha da estrutura para a coleta de dados; 

Atividades futuras: 

 Construção de um diagrama de Ishikawa; 

 Desenvolvimento do FMEA; 

 Implantação dos equipamentos; 

 Estruturação do banco de dados. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Dentre todos os equipamentos, a restrição atual da linha 6 de biscoitos wafer é o 

forno. Essa informação foi dada pela empresa e aceita para a realização do projeto. 

Como dito anteriormente, com os dados de ocorrência de falhas disponibilizados 

pela empresa, construiu-se dois gráficos de Pareto. Feito isso, descobriu-se que a 

quantidade de ocorrências de falhas para aquecimento irregular e a duração das 



ocorrências para falha na chama, são as segundas maiores ocorrências de falhas do 

forno.  

Posteriormente, foi realizado um Brainstorming onde foram determinadas variáveis 

para a coleta de dados que influenciam no aquecimento do forno: temperatura, 

umidade, pressão, velocidade do forno e injeção de massa. 
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