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1. RESUMO 

O estudo desta pesquisa buscou reduzir custos de produção para atender o 

programa de melhoria estabelecido pela empresa e aumentar sua eficiência 

industrial. A questão central pesquisada foi desde a identificar os fatores 

relacionados à manutenção autônoma e produtiva total influenciadores diretamente 

na redução de custos da produção. Além disso, gerar uma forma de replicar sua 

implementação em outras linhas de produção da empresa. Como metodologia de 

pesquisa foi utilizada a revisão bibliográfica, caráter exploratório realizada em 

campo, com finalidade pura, de natureza mista qualitativa e quantitativas, com 

temporalidade post facto. Os resultados encontrados nos novos indicadores da 

produção foram positivos, ou seja, há possibilidade para replicar. No entanto, foi 

necessário que a empresa promovesse o treinamento de seus colaboradores 

visando adequação dos postos de trabalho compatível com a metodologia da 

manutenção autônoma e produtiva total.  

2. INTRODUÇÃO  

A empresa estudada é a Pandurata Alimentos, detentora das marcas Bauducco, 

Visconti e Tommy,uma das líderes de mercado no segmento de produção de 

biscoitos. Em 2015, a fim de melhorar a performance das linhas de produção, a 

Bauducco realizou pesquisas de mercado com outras empresas alimentícias para 

conhecer novas ferramentas e conceitos de melhoria contínua.  

Após a análise dessa pesquisa, a empresa identificou que a Manutenção Produtiva 

Total ou Total Productive Maintenance (TPM) obteve resultados satisfatórios. Assim, 

a partir de 2015 a Bauducco iniciou, em uma linha experimental de produção, um 

programa de melhoria com o objetivo de aumentar a produtividade. 

Com base nos resultados positivos em relação a eficiência, indisponibilidade de 

máquina e refugo obtidos nos anos de 2016 e 2017 na linha de biscoitos recheados, 

a empresa pretende replicar o programa nas demais linhas, como a analisada neste 

artigo a linha Wafer 4. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo primário da pesquisa  foi estudar a possibilidade de replicar a metodologia  

TPM da linha Recheado I para Wafer 4 para buscar a redução no tempo de paradas, 



visando o aumento da eficiência através da redução dos  os custos de produção,  

mediante implementação da manutenção autônoma. 

Foram tratados como objetivos secundários: melhoria contínua dos processos e 

recursos produtivos; a otimização do fluxo de produtos nas linhas e a redução no 

tempo de preparação e limpeza ou setup. 

4. METODOLOGIA  

A metodologia utilizada na pesquisa teve como base a revisão bibliográfica que 

abordou a redução de custos da produção utilizando o pilar de manutenção 

autônoma do TPM. Possuiu caráter exploratório com realização de observações de 

campo, com finalidade pura, de natureza mista, ou seja, qualitativa e quantitativa.  

Por meio de uma análise de custos combinada à aplicação do TPM, buscou 

englobar de forma abrangente evidências para o estudo do problema (MIGUEL, 

2012). Apresentando temporalidade post facto, uma vez que se estuda os resultados 

encontrados após a implementação da manutenção autônoma na linha de biscoitos 

Recheados para posterior aplicação na linha de biscoitos Wafer 4, tendo como fonte 

principal os dados fornecidos pela empresa. 

A análise dos dados foi realizada em dois módulos, com a ideia de ter uma visão 

geral e ao mesmo tempo detalhada das variáveis (MIGUEL, 2012). O primeiro 

módulo referiu-se  às variáveis de produção e o segundo módulo aos custos de 

produção. 

5. DESENVOLVIMENTO 

No primeiro módulo foi realizado um tratamento dos dados que teve como base o 

histórico dos indicadores fornecidos pela empresa. Assim, foi elaborada a Tabela 1 

comparativa entra e pré a pós implementação do TPM, apresentada a seguir.  

TABELA 1 – COMPARAÇÃO PRÉ E PÓS IMPLEMENTAÇÃO DO TPM NA LINHA 

DE BISCOITOS RECHEADOS I 

 

Variáveis 

RECHEADO I 2013 2014 2015 2016 2017 mai/18 (p.p ou h) (%)

MTBF 6,2 6 5,1 5 4,6 4,6 -1,6 -26%

Indisponibilidade 8,1% 7,2% 6,4% 6,1% 5,7% 5,1% -3% -37%

Eficiência 71,1% 74,5% 80,4% 81,6% 81,5% 82,8% 12% 16%

Refugo 4,1% 4,0% 3,9% 3,0% 1,8% 1,6% -3% -61%

Pré TPM Pós TPM Δ 2013 - Mai/2018



FONTE: Pandurata Alimentos (2017) 

No segundo módulo, foi realizada a Tabela 2 com estrutura comparativa da pré 

implementação e pós implementação do TPM entre os custos de matéria-prima, 

embalagem, mão de obra direta, despesas indiretas de fabricação, gastos gerais de 

fabricação, manutenção, utilidades e outros, conforme padrão da empresa.  

TABELA 2 – COMPARAÇÃO DOS CUSTOS ANTES E DEPOIS DA 

IMPLEMENTAÇÃO DO TPM 

 

FONTE: Pandurata Alimentos (2017) 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados apresentados na linha Recheado I foram positivos após a manutenção 

autônoma ser implementada. Pelo fato do trabalho estar em andamento, as técnicas 

de manutenção autônoma, envolvendo treinamento dos funcionários, ferramentaria 

disponível, entre outros e investimentos necessários, aguardam-se suas conclusões 

e resultados finais. Com base em estimativas de resultados anteriores, prevê-se um 

aumento de volume de onze toneladas na produção mensal de biscoitos após a 

implementação da manutenção autônoma na linha Wafer 4.  
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Custos de Produção 

(em milhões)

RECHEADO I 2013 2014 2015 2016 2017 mai/18 (p.p ou h) (%)

MP 1,85 1,87 1,88 2,39 2,21 2,11 0,26 14%

Embalagem 0,26 0,29 0,34 0,35 0,35 0,37 0,11 42%

MOD 0,25 0,25 0,26 0,28 0,3 0,33 0,08 32%

GGF 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 -0,01 -33%

DIF 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 -0,02 -13%

Manutenção 0,13 0,13 0,12 0,11 0,11 0,1 -0,03 -23%

Utilidade 0,11 0,11 0,16 0,17 0,15 0,16 0,05 45%

Outros 0,23 0,22 0,23 0,22 0,21 0,21 -0,02 -9%

Pré TPM Pós TPM Δ 2013 - Mai/2018


