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RESUMO

Este relatório apresentará os resultados do período de estágio curricular obrigatório de
180 horas, onde será desenvolvido um projeto que utilizará a ferramente de manutenção
TPM. Cada vez mais, as empresas procuram a melhor estratégia para reduzir custos de
produção. Verificando esta situação pode-se citar que um dos pontos que servem para a
produção ser abaixo do esperado é pessoas desmotivadas ou sem capacitação. É
importante que as empresas acreditem e que invistam no potencial humano,
proporcionando aos seus colaboradores maior satisfação em relação ao seu ambiente de
trabalho. Alcançar a máxima eficiência é um sonho para muitas empresas, isso acaba se
tornando uma utopia para elas e para isso não acontecer existem várias formas de ajustar
os desvios e aproximar desse sonho, uma delas é melhorar o sistema de manutenção dos
equipamentos garantindo assim uma maior confiabilidade. Neste trabalho será proposto
melhorias através da ferramenta TPM.

Palavras-chave: Clima Organizacional; Eficiência; Custos de Produção; Motivação;
Comunicação

ABSTRACT

This report will present the results of the required traineeship period of 180 hours,
which will develop a project that will use the tool of TPM maintenance. Increasingly,
companies seek the best strategy to reduce production costs. Checking this situation we
can mention that one of the points that are used for the production is lower than
expected is unmotivated or unskilled people. It is important that companies believe and
invest in human potential, giving employees greater satisfaction with their work
environment. Achieve maximum efficiency is a dream for many companies, it ends up
becoming a utopia for them and it does not there are several ways to adjust the
deviations and closer to this dream, one is to improve the equipment maintenance
system ensuring greater reliability. In this paper we propose improvements through
TPM tool.

Keywords: Organizational Climate; Efficiency; Production costs; Motivation;
Communication.

FIGURAS

Figura 1 - Reunião Semanal de Programação.................................................................16
Figura 2 - Espelho de Rota Mecânica..............................................................................18
Figura 3 - Eficiência de Manutenção Preventiva.............................................................19
Figura 4 - Eficiência de Planejamento de Setembro........................................................20

GRÁFICOS

Gráfico 1 - Eficiência de Linha Real x Meta 2016..........................................................15
Gráfico 2 - Indisponibilidade Externa Real x Meta 2016 ............................................... 15
Gráfico 3 - Eficiência de Linha Real x Meta 2016..........................................................21

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 9
1.1 HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO .................................................................... 10
1.2 SITUAÇÃO PROBLEMÁTICA............................................................................10
1.3 OBJETIVOS.......................................................................................................... 11
1.3.1 Objetivo Geral................................................................................................11
1.3.2 Objetivos Específicos.....................................................................................11
1.4 JUSTIFICATIVAS....................................................................................................12
1.4.1 Oportunidade do Projeto..............................................................................12
1.4.2 Importância do Projeto ................................................................................ 12
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ................................................................................. 12
3 METODOLOGIA.......................................................................................................14
3.1 ANÁLISE DA PESQUISA ................................................................................... 14
4 ANÁLISES E RESULTADOS..................................................................................14
5 CONCLUSÕES...........................................................................................................21
6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....................................................................23

1 INTRODUÇÃO
A Ambev SA, é uma multinacional conhecida no mundo todo pela qualidade
de seus produtos, a empresa que foi escolhida para realizar esse projeto atua a mais de
20 anos em Lages conta com cerca de 500 funcionários, possui 5 linhas de produção de
cerveja, a velocidade com que acontecem as mudanças dentro das organizações acaba
proporcionando novos conhecimentos e habilidades, devido às alterações estruturais que
ocorrem nos processos. Com o conhecimento adquirido no curso de Engenharia de
Produção, e a prática do trabalho na empresa nos leva a sempre buscar a melhoria
continua de resultados.
O estágio foi elaborado juntamente com a gerência da fábrica. Foi verificado
que a principal lacuna na produção é a quebra de máquinas. Durante o desenvolvimento
e atuação como estagiário foi desenvolvido e conduzido um projeto aplicando a
metodologia TPM para levantar os problemas nas linhas de produção e quais as
tratativas a serem tomadas.
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1.1 HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO
Fundada em 1885, a Ambev SA tem como missão ser a melhor empresa de
bebidas do mundo, unindo as pessoas por um mundo melhor. Para isso, fabrica produtos
de alta qualidade que atendem as necessidades dos seus clientes que consomem os
produtos diariamente ao redor do mundo.
Na sua unidade de Lages – SC, fabrica as marcas Skol, Brahma, Brahma Zero,
Antartica, Stella Artois, Original, Polar, em 5 linhas de produção.

1.2 SITUAÇÃO PROBLEMÁTICA
A empresa é referência nacional no segmento em que atua, porém deixa de
ter um melhor resultado devido às quebras inesperadas de alguns equipamentos,
impactando em alguns problemas como: retrabalhos, atrasos de produção, entre outros.
Para ter uma base do impacto das quebras nos equipamentos, em torno de
36% da programação de manutenção é corretiva, e as quebras também impactam
diretamente na produção, cada hora parada do equipamento causa o prejuizo de 270000
litros de produtos envasados.
O projeto será realizado de forma de uma pesquisa aplicada para poder
verificar as causas principais das quebras através do plano de manutenção e a
confiabilidade das manutenções.
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1.3 OBJETIVOS
A seguir apresentam-se o objetivo geral e os específicos do relatório de estágio.

1.3.1 Objetivo Geral

Melhorar a eficência dos equipamentos das linhas de produção de uma
empresa de bebidas através das estratégias de manutenção utilizando a
ferramenta TPM, que é uma estratégia de manutenção oriunda do lean
manufacturing. O objetivo é reduzir o número de ordens corretivas de 36% para
menos de 5% durante os meses.

1.3.2 Objetivos Específicos



Realizar um levantamento dos principais problemas de quebras dos

equipamentos;


Revisar o plano de manutenção da fábrica;



Treinar os funcionários para realizar as manutenções com maior qualidade;



Participar das reuniões de planejamento de manutenção;



Melhorar o cumprimento do plano de manutenção;



Realizar DTO ( diagnóstico de trabalho operacional) com os técnicos para

verificar execução;


Padronizar atividades de manutenção;



Gerir através de indicadores de manutenção do relatório diário de programação;
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1.4 JUSTIFIVATIVAS

1.4.1 Oportunidade do Projeto
No período de Janeiro de 2016 à agosto de 2016 o percentual médio de
eficiência de planejamento das manutenções estava abaixo do previsto para o periodo, a
meta é 95%. Com esse não atingimento da meta, consequentemente a produção foi
abaixo do esperado devido a quebras dos equipamentos. Foi analisado que cerca de 36%
da programação de manutenção é corretiva, afetando diretamente na eficiência dos
equipamentos.

1.4.2 Importância do Projeto
O aumento da realização das ordens preventivas vai garantir a confiabilidade
dos equipamentos, melhorando assim a produção e os lucros da empresa. Pois por cada
hora de máquina parada a perda é de 270000 litros de produção, e também evita a perda
de recursos naturais, como geração de energia e água.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A palavra manutenção deriva do latim manus tenere, que tem o significado
de manter o que se tem. Também segundo Monchy (apud Viana, 2002), a manutenção
refere-se a um vocabulário militar, que nas unidades de combate significa conservar os
homens e seus materiais em um nível constante de operação.
Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, através da
Norma Brasileira Regulamentadora – NBR 5462 (1994, p.3), manutenção é definida
como: “a combinação de ações técnicas e administrativas, incluindo as de supervisão,
destinadas a manter ou recolocar um item em um estado no qual possa desempenhar sua
função requerida”. Assim é possível registrar, que manter significa fazer o que é
necessário para assegurar que um equipamento continue a desempenhar suas funções
para as quais foi projetado, num nível de desempenho adequado.
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As atividades de manutenção existem para evitar a degradação dos
equipamentos e instalações causada pelo desgaste natural e pelo seu uso ou para
recuperar a boa funcionalidade e confiabilidade dos equipamentos. Esta degradação
manifesta-se de diversas formas, desde a aparência externa ruim dos equipamentos até
perdas de desempenho e paradas da produção, até a fabricação de produtos de má
qualidade e a poluição ambiental (BRANCO FILHO, 2008).
Então, entende-se que a manutenção é um item relacionado com as atividades
que devem ser realizadas em um equipamento, para que esse desempenhe sua função
por um período de tempo, funcionando perfeitamente sem que haja problemas com
falhas.
A evolução da manutenção passa pela primeira fase da “manutenção por
quebra”, até 1951, quando a manutenção só era feita depois do equipamento quebrado.
A manutenção iniciou sua evolução com os americanos, criando a manutenção
preventiva baseada no tempo para evitar as quebras repentinas, que foram copiadas
pelos japoneses a partir de 1951 (PALMEIRA E TENÓRIO, 2002). A partir desta época
e com as exigências do mercado, os japoneses evoluíram para a manutenção corretiva
que vai alem da manutenção por quebra. Ela provê uma manutenção orientada para a
melhoraria das instalações e o trabalho para evitar a reincidência da mesma quebra.
Outra mudança posterior veio dos japoneses com a prevenção da manutenção, só que
desta vez na fase de projeto do equipamento com objetivo de construir equipamento que
requeiram o mínimo de manutenção. Nos anos 60 os japoneses reuniram todos os
métodos de manutenção existentes e agregaram três novos enfoques: engenharia de
confiabilidade, engenharia de “mantenabilidade” e engenharia econômica. Obtiveram
assim uma manutenção produtiva que proporcionaria melhores garantias à
produtividade máxima, menor custo e rentabilidade. Como isso, ainda não se atingiu o
proclamado “zero defeito”. Porém, criou-se a “manutenção TPM”, uma metodologia
baseada intensamente na atividade de pequenos pequenos grupos de operadores e
apoiada por todos os demais colaboradores do chão de fábrica (PALMEIRA e
TENÓRIO, 2002). Na TPM, as pessoas são os recursos mais importantes de
manutenção. Elas irão planejar, administrar, supervisionar e executar todas as tarefas de
manutenção. A administração efetiva dos recursos humanos de manutenção é um dos
principais fatores de sucesso de um programa de administração de manutenção
(NAKAJIMA, 1988).
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3 METODOLOGIA

3.1 ANÁLISE DA PESQUISA
Como método de aplicação será utilizado a metodologia Lean Six Sigma
através de uma pesquisa aplicada, a partir do ciclo DMAIC (Definir, Medir, Analisar,
Melhorar, Controlar), dado a sua consolidação nacional e internacionalmente
(WERKMA, 2011), voltada a redução de desperdícios e de variabilidade de processos e
serviços. Esta pesquisa aplicada será pautada em fatos e dados, utilizando para isso
levantamento de dados de processo, análises estatísticas e comprovações físicas para
validação.

4 ANÁLISES E RESULTADOS

O projeto teve início no dia 06/ 09/ 2016, estendendo-se até dia 19/ 10/ 2016.
Para isto foi levado em consideração os principios de manutenção da ferramenta TPM
para ter um maior envolvimento de todos os funcionários nas atividades de manutenção.
Na primeira etapa será realizado esse projeto referente a manutenções mecânicas pois é
onde ocorrem as maiores quebras dos equipamentos e impactam diretamente na
produção.
Foi realizado o levantamento dos dados necessários para poder realizar um
projeto que ajude no alcance das metas da empresa. Como por exemplo cumprimento do
plano de manutenção, eficiência da programação, eficiência de linha, e também a parte
de treinamentos para os funcionários para melhorar a qualidade das manutenções.
No gráfico 1 abaixo verifica-se a eficiência de linha durante o ano de 2016, no
mês de agosto a meta era de 83,38% e bateu com 83,64% de eficiência, analisando o
gráfico verifica-se que caiu a eficiência referente aos meses anteriores.
No gráfico 2 verifica-se que a indisponibilidade externa aumentou, ou seja, a
eficiência da linha foi menor que os 3 meses anteriores e a indisponibilidade de áreas
externas como por exemplo a engenharia aumentou referente aos 3 meses anteriores
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também. Com isso foi definido que o foco do relatório seria melhorar a eficiência das
manutenções para garantir a confiabilidade dos equipamentos.
Gráfico 1 – Eficiência de Linha Real x Meta 2016
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Gráfico 2– Indisponibilidade Externa Real x Meta 2016
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Na parte de planejamento de manutenção existem etapas fundamentais para
garantir uma boa execução das manutenções. Sendo que são realizadas reuniões
semanais de programação como a da figura 1 abaixo e a principal reunião é a de P3M,
ou seja é a programação realizada para o próximo mês, retirando as ordens que estão
faltando peças, ordens que já foram executadas e ainda estão em aberto e também
ordens que estão programadas para a mecânica mais a operação já está treinada para
realizar, essas ordens são repassadas para o supervisor da área e a própria operação
executa.
Essas ordens repassadas para a operação só é possível devido a manutenção
autônoma, pois com isso os operadores foram treinados e capacitados para esses tipos
de atividades. Se os mesmos não fossem treinados, a qualidade das manutenções
poderiam diminuir e impactar na eficiência dos equipamentos. A manutenção autônoma
é essencial para ajudar nos objetivos da fábrica referente aos indices de manutenção e
eficiência.

Figura 1 – Reunião Semanal de Programação

Fonte: Dados do autor (2016)
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Na reunião de P3M participa o ATP da área, supervisor de PCM, supervisor de
manutenção, supervisores da linha, operadores especialistas das máquinas, staff da
linha, gerente da linha e gerente de engenharia. Essa reunião é essencial para o
andamento da manutenção na fábrica, pois da um direcionamento sobre os problemas da
linha, se a fábrica possui o recurso necessário para a realização de todo o plano de
manutenção para o próximo mês. Durante a reunião de P3M foi definido como ação que
algumas inspeções dos equipamentos que eram realizada pelos mecânicos serão
passadas para operação devido ao conhecimento técnicos que os mesmos possuem por
já estarem treinados a executar o serviço.
Durante o ano de 2016 foi realizado também a semana da engenharia, que foi
destinada a treinamento e capacitação de 100% das equipes de manutenção. Esse ano foi
o primeiro que foi realizada essa semana de treinamentos e já mostra uma qualidade
maior nos serviços executados nas áreas, foi realizado um treinamento de toolkit
juntamente para mostrar as ferramentas novas e os cuidados necessários para a
utilização correta dos mesmos.
A semana da engenharia teve participação de 280 funcionários em 5 dias de
treinamentos, foi um número consideravél de participantes pois a fábrica trabalha em 4
turnos.
O sistema de manutenção utilizado na empresa é o SAP, todas as ordens de
serviços, históricos de equipamentos, peças atreladas a ordens de serviços,
procedimentos de manutenção, são encontradas nesse sistema. Quando o funcionário é
contratado ele possui um período de integração na empresa, na parte de manutenção um
dos primeiros treinamentos que ele recebe é como utilizar o SAP, pois é a ferramenta
mais utilizada para a engenharia.
Dentro da ferramenta SAP uma transação importante para os técnicos de
manutenção e também para um bom planejamento é a IW21 que serve para criar uma
nota de manutenção no sistema para ser programada, na figura 2 abaixo segue um
espelho de uma inspeção de rota mecânica para relatar as anomalias.
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Figura 2 - Espelho de Rota Mecânica

Fonte: Dados do autor (2016)

Verificando no histórico do ano de 2016 ainda não foi possível bater o
acumulado de eficiência do plano de manutenção conforme figura 3 abaixo, foi gerado
os dados necessários para identificar qual área está com maior dificuldade e também
qual a especialidade para dar foco e definir as ações. Devido as informações geradas a
conclusão identificada foi que o principal problema para o cumprimento do plano é na
parte da mecânica.
Foi verificado e encontrado alguns problemas e com isso acabou impactando na
meta. Primeiro ponto levantado foi que não havia uma equipe definida por supervisor,
ou seja, os funcionários não sabiam para qual supervisor repassar suas dúvidas ou
sugestões. Outro ponto foi a rotatividade de supervisor, durante o ano de 2016 passou 5
supervisores pela área de mecânica, com isso se perdia um histórico do funcionário e
até mesmo uma relação entre supervisor / funcionário, com isso também se perdia a
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informação sobre as dificuldades de cada funcionário dificultando assim o planejamento
de treinamentos necessários.
A situação mais relevante porém é mesmo a rotatividade de funcionários, depois
de todos os dados levantados foram tomadas algumas decisões importantes, a primeira
delas como foi falado anteriormente foi a divisão da equipe por áreas, a outra ação foi a
definição do supervisor que irá ficar de responsável pela área de mecânica, com isso o
supervisor também será treinado nas rotinas de manutenção e principalmente de como
planejar as manutenções da área nas reuniões.
Figura 3 – Eficiência de Manutenção Preventiva

Fonte: Dados do autor (2016)

Após as mudanças propostas acima foi verificado uma melhora no ambiente de
trabalho, pois com supervisor definido por equipe a comunicação se tornou melhor,
retirando as dúvidas dos funcionários e tendo tendo um contato mais direto. Outro ponto
que melhorou foi a participação dos supervisores nas reuniões de programação,
melhorando o planejamento das manutenções com o tempo adequado e o recurso para
cada atividade.
A principal mudança já no primeiro mês de implantação das ações, foi o impacto
no fechamento oficial da eficiência de planejamento do mês de Setembro com um
percentual de 98,5% na fábrica. Sendo que esse número só havia sido realizado no mês
de Janeiro, quando não tinha uma rotatividade de pessoas com equipes e supervisores
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definidos por área. Com isso melhorou também a eficiência das linhas de produção, pois
de todos os problemas encontrados a maioria foi solucionado com qualidade e sem
retrabalhos, ajudando a fábrica a continuar na busca de melhorar a sua produção
principalmente nos meses do final do ano que é o período que a demanda do mercado é
maior e as linhas precisam rodar por mais tempo sem quebras e paradas para
manutenção. Na figura 4 abaixo mostra a eficiência de planejamento no mês de
setembro, lembrando que esse é o foco da pesquisa realizada nesse trabalho, ou seja,
melhorar a eficiência de planejamento para garantir confiabilidade dos equipamentos e
diminuir ordens corretivas.

Figura 4 – Eficiência de Planejamento de Setembro.

Fonte: Dados do autor (2016)

No gráfico 3 abaixo mostra a eficiência de linha referente aos meses de agosto,
setembro e outubro. Esse gráfico mostra que as ações tomadas neste projeto surtiram
efeito juntamente com a confiabilidade dos equopamentos. A eficiência em agosto foi
83,64%, setembro 84,36% e outubro 85,58% mostrando a evolução que era esperada.
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Gráfico 3 – Eficiência de Linha Real x Meta 2016
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5 CONCLUSÕES

A finalidade do projeto apresentado era atuar na eficiência de planejamento
dentro de uma empresa de bebidas buscando melhorar a confiabilidade dos
equipamentos nas linhas de produção, mostrando como atuar nos problemas auxiliado
pela ferramenta TPM.
As ações implementadas através da pesquisa realizada, seguiu uma sistemática
na qual serviu para direcionar todos os esforços para as causas raízes dos problemas,
pois nos dias atuais todas as perdas não programadas causam grandes prejuízos. O foco
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foi na confiabilidade dos equipamentos e das manutenções realizadas, garantindo
eficiência das linhas de produção desta unidade. Desta forma é necessário ter um banco
de dados com informações sobre o cumprimento do plano de manutenção,
confiabilidade dos equipamentos e treinamentos realizados na empresa.
O projeto apresentado apresentou os resultados esperados, atendendo as
expectativas da empresa, bem como a proposta deste trabalho, pois analisando os
indicadores, principalmente a Eficiência de Planejamento da Mecânica que no início do
projeto era realizada em média 93% por mês, ao término das implementações das ações
identificadas, o número do mês de setembro e uma prévia de outubro conseguiu-se
chegar à 98,5% em setembro e 98,89% em outubro. Com esses resultados a empresa
está batendo já a meta acumulado de eficiência de planejamento com 95,5%.
Com todos os resultados apresentados a eficácia de aplicabilidade da
metodologia TPM mostrou uma grande evolução, apresentando resultados consistentes.
Porém, não se pode perder o foco nos controles estabelecidos, procurando
sempre por mais oportunidades de manter o processo estável e sob controle, mantendo
assim um fluxo correto para seguir, com treinamentos fazendo parte da rotina dos
funcionários, manter a equipe motivada e continuar com a definição de equipe por
supervisor sem muita rotatividade para seguir realizando um bom trabalho em equipe.
A metodologia aplicada mostra que o retorno para a empresa vai além de apenas
retornos financeiros. Todos os funcionários dos setores envolvidos observaram que as
mudanças realizadas deixou o sistema mais claro, pois foi definido as equipes de forma
correta. Com isso as atitudes dos funcionários melhorou e a qualidade dos serviços
também através dos treinamentos, buscando assim um resultado sustentável para
empresa. Para que isto aconteça, deve-se estar sempre em busca do aperfeiçoamento das
pessoas e da melhoria continua do nosso processo, deste modo concretiza-se o sucesso
do projeto.
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