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Resumo

Num mercado cada vez mais competitivo, as organizações têm a crescente necessidade de
aperfeiçoar os seus sistemas produtivos recorrendo a equipamentos e componentes cada vez
mais sofisticados. No entanto, será necessário assegurar que os sistemas produtivos permanecem com elevados níveis de eficiência, qualidade e disponibilidade para assim aumentarem a
sua vantagem competitiva. Desta forma, a manutenção industrial desempenha um papel fundamental nos sistemas produtivos, uma vez que as atividades executadas nesta área têm impacto
direto nos custos, na qualidade e nos prazos de produtos ou serviços.

A presente dissertação de Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial pretende assim melhorar
a disponibilidade e eficiência dos equipamentos na nave de embalamento da empresa Riberalves.

Para tal, foi inicialmente efetuada uma revisão da bibliografia que englobou temas referentes à
manutenção, destacando-se a metodologia TPM (Manutenção Produtiva Total), já vastamente
aplicada ao longo de mais de duas décadas. Deste modo, tendo em consideração a metodologia
foi analisado o estado atual da manutenção e posteriormente introduzidas melhorias no processo
de recolha e registo de informação. Este aperfeiçoamento foi essencial para o posterior tratamento dos dados. De seguida foram definidos e implementados aprimoramentos nos equipamentos mais críticos e iniciados processos de manutenção autónoma e planeada.

Com a implementação da metodologia TPM foi possível aumentar a eficiência e a disponibilidade
dos equipamentos e, consequentemente, aumentar a produtividade. Verificou-se um aumento
da disponibilidade da linha em 6 pontos percentuais, a eficiência em 4 e a produção em 20%.

Palavras-Chave: Manutenção; Metodologia TPM; Indústria Alimentar; Riberalves
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Abstract
In an increasingly competitive market, organizations have an increasing need to upgrade their
production systems, using ever more sophisticated equipment and components. However, it will
be necessary to ensure that production systems remain at high efficiency, quality and availability
levels, thus increasing their competitive advantage. Hence, industrial maintenance plays a
fundamental role in production systems, since the activities carried out in this area have a direct
impact on products or services costs, quality, and deadlines.
The present Master's Thesis in Industrial Engineering and Management aims, therefore, to
improve the availability and efficiency of the equipment in the packaging facilities of the company
Riberalves.
For this aim, a bibliographical revision was initially carried out, which included topics relevant to
maintenance. The TPM methodology (Total Productive Maintenance) was highlighted, already
widely applied over more than two decades. Thus, taking into account this methodology, the
current state of the maintenance area was analyzed and subsequently improvements were
introduced in the information, collection and recording processes. These enhancements were
essential for the subsequent data treatment. Next, upgrades were defined and implemented in
the most critical equipments, and autonomous and planned maintenance processes were
initiated.
With the implementation of the TPM methodology it was possible to increase the equipments
efficiency and availability and, consequently, to increment the productivity. There was an increase
in line availability about 6 percentage points, efficiency by 4 and production by 20%.

Keywords: Maintenance; TPM Methodology, Food Industry, Riberalves
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1. Introdução
1.1. Contextualização do Problema
Um mercado em constante evolução, resultado do rápido desenvolvimento tecnológico, da intensa globalização e das fortes exigências dos clientes, requer cada vez mais das organizações
um crescente esforço para dar respostas às necessidades do meio empresarial. Para enfrentar
os desafios criados por este ambiente competitivo, uma organização deve procurar uma prática
de melhoria contínua em todas as áreas, possibilitando a criação de vantagens face à concorrência. Dentro dos vários setores que proporcionam um aumento da eficiência industrial encontra-se o ramo da manutenção. Trata-se de um setor que foi durante muitos anos ignorado por
grande parte das empresas, assumindo um papel inferior face às restantes áreas empresariais,
sendo apenas requerida quando era indispensável (Pinto, 2013).

Nos últimos anos essa imagem tem vindo a mudar, já que o processo produtivo teve uma espantosa progressão, muito devido ao avanço tecnológico e à produção Just In Time (JIT). Contudo,
essa progressão enfrenta problemas relativos aos equipamentos, sendo que uma das principais
causas é a sua complexidade e o seu nível de sofisticação (Ahuja e Khamba, 2008). Este problema leva-nos a questionar qual será a melhor forma de acompanhar o avanço tecnológico dos
processos produtivos e como mantê-los com elevados níveis de fiabilidade e disponibilidade. A
maioria das vezes, as empresas adquirem equipamentos com tecnologias de ponta sem terem
as competências necessárias para mantê-los operacionais e com o desempenho desejado. Reconhece-se, contudo, a manutenção como uma das áreas mais importantes e atuantes da atividade industrial, ajudando a manter um bom desempenho produtivo, uma boa qualidade do produto e a preservação dos equipamentos.

Após esse reconhecimento, houve várias mudanças de paradigmas na área de manutenção,
tendo surgido no Japão a metodologia TPM, Manutenção Produtiva Total. Devido aos excelentes
resultados que a sua implementação revelou, a metodologia TPM teve uma rápida e ampla expansão nas indústrias, permitindo um aumento da eficiência dos processos de manutenção. De
entre vários pilares que estão na base da metodologia TPM, aquele que se refere à manutenção
autónoma foi o que a diferenciou das restantes metodologias, aplicando os princípios básicos de
manutenção nos equipamentos através do operador (Cabral, 2006).
Neste contexto surgiu a motivação para o presente projeto, com o qual se pretende implementar
a metodologia TPM na empresa Riberalves. Atualmente, esta empresa apresenta vários desafios
na área da manutenção. Existe uma necessidade de aumentar a disponibilidade e a eficiência
dos equipamentos, para assim manter a vantagem competitiva e assegurar a sua posição no
topo do mercado.

1

1.2. Objetivo do Estudo
A presente dissertação apresenta como principal objetivo a melhoria da disponibilidade e eficiência dos equipamentos de produção na nave de embalamento da empresa Riberalves. Para
tal, é realizada uma análise dos planos e dos processos de manutenção e são elaboradas propostas de melhoria, através da implementação dos princípios da metodologia TPM. Estas propostas incidem essencialmente sobre os pilares da manutenção autónoma e manutenção planeada de modo a solucionar e concretizar o objetivo proposto e, consequentemente, proporcionar
o aumento da produtividade das linhas de produção.

1.3. Metodologia de investigação
Nesta secção é apresentada a metodologia seguida para cumprir os objetivos propostos nesta
dissertação. O trabalho foi desenvolvido ao longo de quatro grandes etapas.

Na primeira etapa, houve um período de recolha de informação relevante para o desenvolvimento do caso de estudo. Efetuou-se a observação e acompanhamento dos processos, entrouse em contacto direto com as pessoas responsáveis pelas áreas de manutenção, logística e
produção, e fez-se uma consulta documental. Durante esta fase foi possível identificar os vários
desafios existentes na nave de embalamento.

Numa segunda etapa, procedeu-se à elaboração, desenvolvimento e aplicação de registos de
informação, necessários para o posterior tratamento dos dados. Este passo foi fundamental para
a futura implementação da metodologia TPM.

A terceira etapa consistiu no tratamento e análise dos dados recolhidos, permitindo a identificação dos equipamentos mais críticos na linha de produção.

Na quarta etapa foram definidas e implementadas melhorias nos equipamentos mais críticos e
iniciados processos de manutenção autónoma e planeada. O projeto desenvolvido seguiu um
processo iterativo, através de uma constante consulta de informação documental e de informação fornecida pelos colaboradores da empresa.
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1.4.

Estrutura da Dissertação

A presente dissertação encontra-se estruturada em 6 capítulos:

Capítulo 1: Contextualização do problema, apresentação do objetivo e da metodologia do projeto, finalizando com a organização do documento.

Capítulo 2: Apresentação da revisão bibliográfica necessária para o desenvolvimento do caso
de estudo. Neste capítulo são analisados temas referentes à manutenção, tais como a sua função, os seus tipos, as ferramentas e as suas metodologias de gestão. Destaca-se a metodologia
TPM, desenvolvida e aprofundada posteriormente.

Capítulo 3: Apresentação da empresa interveniente, caracterização do problema em questão e
seleção da linha piloto que servirá para testes. Neste seguimento, é realizada uma descrição da
linha piloto, enunciando o processo de embalamento e os equipamentos que a constituem. Por
fim é descrito o estado atual da manutenção da empresa.

Capítulo 4: Desenvolvimento e aplicação de registos de informação necessários para o posterior
tratamento dos dados. São apresentadas soluções que visam a melhoria da eficiência e da disponibilidade dos equipamentos. Por último, é implementada a metodologia TPM, sendo desenvolvidos planos de Manutenção Autónoma e Preventiva que se julgam adequados à empresa.

Capítulo 5: Exposição dos resultados obtidos, efetuando uma comparação entre os vários indicadores antes e após a implementação.

Capítulo 6: Apresentação das conclusões da dissertação, bem como sugestões para trabalhos
futuros.
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2. Revisão da Literatura
2.1. História e Definição de Manutenção Industrial
Diferentes autores identificam diferentes estágios na evolução do papel da manutenção ao longo
do tempo. Mas, no geral, as perspetivas convergem. Segundo Kardec e Nascif (2009) a partir de
1930 a manutenção pode ser dividida em quatro gerações :

A primeira geração, refere-se ao período antes da segunda guerra mundial, numa altura em
que os processos eram pouco mecanizados e os equipamentos simples. Nesta época devido à
situação económica, a prioridade não era a produtividade. Em consequência, não era realizada
uma manutenção sistemática, apenas serviços de limpeza, lubrificações e reparação após a falha, ou seja, a manutenção caraterizava-se por ser corretiva.

A segunda geração refere-se ao período entre os anos 50 e 70, portanto após a segunda guerra
mundial, originando uma grande procura por parte de quase todos os tipos produtos, provocando
um forte aumento de mecanização e complexidade industrial. Com o aumento da procura, o
aumento da produtividade era fundamental, surgindo a preocupação com a fiabilidade e disponibilidade dos equipamentos industriais. Originou-se assim a ideia de que as falhas dos equipamentos poderiam ser evitadas, surgindo daí o conceito de manutenção preventiva, que consistia
em intervenções regulares com intervalos fixos nos equipamentos.

A terceira geração, a partir da década de 70, caracteriza-se por um período de falhas e paragens frequentes, que se tornaram num motivo de preocupação. O surgimento do sistema Justin-Time originou uma redução de stocks, o qual juntamente com o crescimento da automação e
mecanização nas indústrias, se tornou cada vez mais importante a combater as falhas dos equipamentos. Estas poderiam ter efeitos catastróficos ao afetar a produtividade, os custos, a qualidade do produto e criando sérias consequências na segurança e no meio ambiente. As exigências foram aumentando e as instalações que não cumpriam as normas de segurança não poderiam funcionar. Neste período surgiu o conceito de manutenção preditiva.

A Quarta geração abrange o período após o ano 2000. Neste período surge uma maior aposta
na manutenção ao nível da fiabilidade e disponibilidade dos equipamentos, preservando o meio
ambiente e tendo maior preocupação com a segurança. Nesta altura existe um aumento da manutenção preditiva e uma diminuição da manutenção corretiva. Algumas empresas começaram
a pedir ajuda externa, recorrendo ao Outsourcing para obter resultados de indicadores voltados
para a fiabilidade e disponibilidade.
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2.2. Definição de manutenção
Existem várias definições para o termo manutenção, no entanto todas convergem no mesmo
sentido, criar condições para possibilitar o funcionamento dos equipamentos durante o maior
tempo possível.

Na literatura existente nesta área, encontram-se várias definições possíveis:
•

Para Monks (1987), a manutenção é uma atividade desenvolvida para manter o equipamento, ou outros bens, em condições, irão apoiar melhor as metas organizacionais.

•

Segundo Pinto (2002), manutenção é combinar ações de gestão, técnicas e económicas,
aplicadas aos bens para otimização do seu ciclo de vida.

•

Para Cabral (2006), pode definir-se manutenção como o conjunto de ações destinadas
a assegurar o bom funcionamento das máquinas e das instalações. Garantindo assim
que são sujeitas a intervenções oportunas e com o alcance certo, de forma a evitar que
avariem ou baixem de rendimento e, no caso de tal acontecer, que sejam repostas em
boas condições de operacionalidade com a maior brevidade, tudo a um custo global
otimizado.

As definições anteriores apesar de válidas e apropriadas, estão desatualizadas com o termo de
manutenção desenvolvido nos últimos anos. De forma a padronizar o termo manutenção, surgiu
a norma EN 13306:2010, versão Portuguesa, em que a manutenção é definida da seguinte forma
“Combinação de todas as ações técnicas, administrativas e de gestão durante o ciclo de vida de
um bem, destinadas a mantê-lo, ou repô-lo num estado em que ele pode desempenhar a função
requerida.” Entendendo-se por bem “qualquer elemento, componente, aparelho, subsistema, unidade funcional, equipamento ou sistema que possa ser considerado individualmente” (Instituto
Português da Qualidade, 2010).

Toda esta nova conceptualização da vida dos equipamentos obrigou à evolução do conceito de
manutenção, não sendo este apenas definido como ato de intervenção técnica nos equipamentos ou instalações, mas incluindo todas as tarefas combinadas para manter o equipamento com
o desempenho desejado durante o seu ciclo de vida. Embora existam várias definições de manutenção, é possível observar que todas têm em conta as ideias principais de manutenção.
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2.3. Função da Manutenção
Segundo Pinto (2002), função de manutenção é constituída por uma componente de gestão e
uma componente técnica que, dependendo da dimensão da empresa onde se insere a função,
determina as porções como as duas componentes serão utilizadas. Se o responsável da manutenção for uma empresa de pequenas dimensões, com escassos meios de manutenção, serão
maioritariamente atividades constituídas por uma componente técnica, e uma porção pequena
da atividade de gestão. Com o crescimento da empresa e o aumento da capacidade produtiva,
o responsável pela função da manutenção irá ter uma maior componente de gestão em contrapartida com uma diminuição relativa da componente técnica.

Nos dias de hoje existem divergências relativas às componentes da função manutenção. Segundo alguns autores esta deve ter um caráter independente da função de operação, com um
orçamento e meio próprio bem definidos (Pinto, 2002) . Apesar da função operação ser o objetivo
prioritário da empresa, a manutenção é a “ajuda” para a produção. Apresentar a função de manutenção como uma atividade de suporte à de produção, não pode ser entendido como se a
manutenção desempenhasse um papel de subalternidade à produção. Este raciocínio por vezes
cria conflitos ao exigir da manutenção uma resposta rápida às falhas sem colocar em prática
uma política de manutenção planeada, não dando os meios e o devido reconhecimento à manutenção. Deste modo, é importante dar reconhecimento à função manutenção atribuindo-lhe uma
posição de paridade com a função de produção.

Na Figura 1, estão representadas as principais inter-relações da função manutenção e produção. O sucesso e um bom funcionamento da empresa depende consideravelmente de uma boa
articulação e gestão por parte destas duas funções, possibilitando o cumprimento dos objetivos
empresariais.

Figura 1-A interface Produção/Manutenção, Pinto (2002)
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Numa unidade produtiva, a manutenção consiste em manter e melhorar a disponibilidade do
equipamento com o menor custo possível. Na fase de projeto e conceção dos equipamentos
deverá haver um trabalho em paralelo com a manutenção para se poder intervir nas características desses mesmos equipamentos. Se os aspetos de manutenção não forem considerados na
fase de projeto e conceção, embora os custos dos equipamentos sejam menores, o equipamento
terá uma menor vida útil, assim como maiores custos totais durante todo o seu ciclo de vida
(Pinto, 2013). Daí a importância dos conceitos de fiabilidade e manutibilidade estarem relacionados com a otimização do ciclo de vida dos equipamentos:
•

A fiabilidade pode ser descrita como a aptidão de um bem para realizar uma determinada
função durante um dado período e em condições bem definidas. (Pinto, 2002)

•

A manutibilidade é a caraterística derivada do seu design e instalações e é definida como
a facilidade, a eficiência, a segurança e o custo com que as ações de manutenção são
realizadas sobre um equipamento ou sistema, a fim de restaurar a condição desejada.
(Pinto, 2013)

Em termos práticos, a fiabilidade representa a confiança que os equipamentos transmitem na
realização das suas funções e a manutibilidade representa a rapidez e facilidade com que é
executada a manutenção sobre os equipamentos. Desta forma, compete também à função manutenção, aquando da aquisição de novos equipamentos, basear as suas escolhas em questões
de manutibilidade e fiabilidade, para reduzir os problemas que condicionam a disponibilidade
intrínseca.

Na prática é utilizada a disponibilidade operacional como índice de avaliação do desempenho
dos equipamentos. Como se pode observar na Figura 2, a integração da disponibilidade intrínseca (resultado da fiabilidade e manutibilidade), juntamente com a organização da manutenção
(políticas estabelecidas pela manutenção), são os elementos que vão determinar e condicionar
a disponibilidade operacional do equipamento durante o seu período de vida.

Figura 2- Fatores condicionantes da Disponibilidade Operacional, Pinto
(2002)
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2.4. Tipos de Manutenção
A forma como é feita a intervenção nos equipamentos depende dos comportamentos e especificidades técnicas, existindo denominações para classificar a atuação da manutenção sobre eles.
Os diversos tipos de manutenção também podem ser considerados políticas de manutenção,
caso estes sejam aplicados como política global da instalação (Pinto, 2013). Segundo a revisão
de literatura portuguesa, a classificação dos tipos de manutenção nem sempre é coincidente.
Segundo Pinto (2002) e Cabral (2006), existem três grandes tipos de manutenção (Figura 3):
•

Manutenção corretiva

•

Manutenção preventiva

•

Manutenção de melhoria

Da manutenção preventiva existem os seguintes subtipos:
•

Manutenção preventiva sistemática

•

Manutenção preventiva condicional

Para Amaral (2016), a classificação dos tipos de manutenção é baseada nas normas EN
13306:2010, existindo dois grandes tipos (Figura 4):
•

Manutenção planeada preventiva, que se divide em sistemática, condicionada e detetiva;

•

Manutenção não planeada corretiva, que se divide em curativa e paliativa.

Figura 3- Tipos de manutenção, adaptado de, Pinto (2002) e Cabral (2006)

8

Figura 4-Tipos de Manutenção, segundo Amaral (2016)

Os conceitos definidos por estes 3 autores não são divergentes, pelo contrário, o conceito de
manutenção corretiva defendida por Pinto (2002) e Cabral (2006) é equivalente à manutenção
não planeada citada por Amaral (2016). Quanto aos restantes conceitos: preventiva sistemática,
condicionada, detetiva são ações de manutenção definidas por critérios de intervalos de tempo
ou pelas condições do equipamento.

A manutenção corretiva é a reparação de avarias quando estas ocorrem, podendo ser divida em
dois casos, se a intervenção for “curativa” a avaria é resolvida definitivamente. Por outro lado, se
apresentar um carácter provisório, designa-se por “paliativa”, necessitado de agendamento para
nova intervenção no equipamento, surgindo assim um planeamento residual, ligação esquematizada na Figura 4.

A manutenção preventiva é orientada para reduzir e evitar a probabilidade de falhas de um equipamento. Este método de manutenção pode ser divido em condicionada e sistemática. A manutenção preventiva condicionada, também conhecida por vezes, como “manutenção preditiva” é
efetuada em função do estado do equipamento, prevendo futuras ocorrências de falhas. Assim
existe um controlo de condição efetuado continuamente ou por verificações periódicas, informando o estado de funcionamento do equipamento, através de variáveis como temperatura, vibrações, estado do óleo etc., permitindo antever possíveis falhas (Pinto, 2002). Já a manutenção
preventiva sistemática é efetuada com periodicidade fixa, enquanto a condicionada é realizada
em função do estado do equipamento. Este tipo de manutenção consiste numa paragem geral
das instalações de forma programada, a fim de verificar o estado geral do equipamento. Por
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vezes são realizadas inspeções periódicas aos pontos críticos dos equipamentos e posteriormente a intervenção da manutenção, caso necessário.

Segundo Amaral, existe um terceiro tipo de manutenção preventiva, a manutenção detetiva. A
manutenção detetiva visa verificar o estado das componentes que originam falhas ocultas, falhas
impercetíveis pelos operadores e trabalhadores da manutenção. Com o objetivo de minimizar os
efeitos das falhas ocultas, são elaboradas inspeções periódicas, testes e ensaios, que possam
guiar à detenção de falhas (Amaral, 2016) .

Existe, por último, um terceiro tipo de manutenção, manutenção de melhoria, cujo o objetivo é
melhorar o equipamento no seu contexto, incluindo as modificações e alterações feitas para melhorar o seu desempenho, a sua manutibilidade e por vezes atualizar, ao introduzir novos procedimentos (por exemplo, automação dos processos, robotização).

2.5. Modelos de Gestão da Manutenção
Nas últimas décadas tem crescido a importância da prática de uma boa gestão de manutenção.
Com a complexidade e inovação dos equipamentos e sistemas surgiu a necessidade de criar
estratégias eficazes que pudessem aumentar a disponibilidade dos equipamentos pelo mínimo
custo possível, tornando a empresa mais competitiva. Com o intuito de satisfazer as crescentes
necessidades, houve naturalmente o surgimento de algumas estratégias de manutenção que
divergem em método.
É necessário um objetivo de manutenção bem esclarecido, transparente e conhecido por todos
os envolvidos. Só assim poderemos passar a definir a estratégia ou o modelo de gestão de
manutenção a desenvolver pela empresa. Na Figura 5, observam-se alguns fatores que influenciam as políticas de manutenção desenvolvidas pela estratégia ou modelo de gestão.

Figura 5- Fatores que influenciam a estratégia de manutenção, Ferreira (1998)
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Num estudo desenvolvido por Fraser, Hvolby e Tseng (2015) o principal objetivo foi explorar a
literatura existente sobre modelos de gestão da manutenção e consequentemente a sua análise
empírica ligada à indústria. A revisão para identificar os vários modelos de gestão da manutenção foi baseada em quatro estudos anteriores. Assim, Stoneham (1998) descreveu sete modelos,
Sherwin (2000) discutiu também outros sete modelos diferentes, Mostafa (2004) listou dezoito
modelos de gestão da manutenção e o quarto estudo foi realizado por Garg e Deshmukh, (2006),
que identificaram os dez seguintes modelos de gestão da manutenção:
•

Manutenção Preventiva (PM);

•

Manutenção Baseada na Condição (CBM);

•

Manutenção Produtiva Total (TPM);

•

Manutenção Centrada na Fiabilidade (RCM);

•

Sistema de gerenciamento de manutenção computadorizado (CMMS);

•

Manutenção preditiva;

•

Outsourcing;

•

Manutenção centrada na efetividade (ECM);

•

Gestão de manutenção estratégica (SMM);

•

Manutenção baseada no risco (RBM).

No total dos quatros estudos realizados, foram identificados 37 modelos de gestão da manutenção. No entanto, notou-se que os autores utilizaram diferentes conjuntos de termos para descreverem o mesmo significado ou muito similar, originando a vasta gama de modelos na literatura.

Ao analisar todos os modelos, verificou-se que todos tinham um suporte limitado na literatura da
manutenção, exceto quatro, TPM, RCM, CBM e Controlo de condição (CC). Enquanto facilmente
se encontram artigos sobre estes quatro modelos, poucos foram encontrados sobre os restantes
33 modelos. Mais de 70% dos artigos encontrados sobre os 4 modelos têm evidência prática, os
restantes 33 modelos apresentam uma evidência prática em apenas 32% dos artigos (Fraser,
Hvolby e Tseng, 2015). A componente prática é de extrema importância para permitir uma avaliação em termos de adaptabilidade e adequação no ambiente industrial.

Fraser, Hvolby e Tseng (2015) chegaram à conclusão que as metodologias de gestão de manutenção predominantes na literatura são TPM, RCM e CBM, excluindo CC. Consideram o CC uma
metodologia não holística, apenas aplicada em equipamentos selecionados com a finalidade de
recolha de dados, deteção de falhas, monitorização de óleo e lubrificantes, entre outros fins. A
análise dos vários modelos, técnicas, sistemas, políticas e estratégias, criam dúvidas sobre quais
se consideram realmente modelos de gestão da manutenção. Pode-se argumentar que CC é
provavelmente uma estratégia a ser utilizada em conjunto com os modelos de gestão da manutenção. É evidente que existem modelos mais abrangentes a toda a organização, como a TPM,
e modelos mais específicos, tais como RCM e CBM, que podem fazer parte do conjunto de
modelos aplicados pela empresa para a gestão da manutenção.
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Desta forma passamos a explicar os 3 modelos de gestão da manutenção:

A CBM ou manutenção condicionada, teve a sua origem nos anos 70-80. Este modelo de manutenção dá indicações sobre o estado real das máquinas, a partir da implementação de um
sistema de controlo da condição, como referiu Cabral (2006). Geitner e Bloch (2012) observaram
que 99% das falhas dos equipamentos tem precedências de certos sinais, condições ou indicações de que uma falha irá ocorrer. Por vezes esses sinais são produzidos durante semanas ou
mesmo meses, sem serem notados ou sendo mesmo ignorados. A CBM intervém nesse sentido,
implementando sensores que permitem informar o estado do equipamento e assim ajudar a planear antecipadamente a intervenção da manutenção. Já Mobley, (2002) realizou um estudo a
mais de 500 empresas, incluindo algumas da indústria alimentar, e concluiu que o aviso antecipado pelo uso da CBM, apresenta grandes vantagens ao possibilitar uma previsão de quando
ocorrerá uma falha. Permitindo uma redução de falhas de 50% a 60%, uma redução de stock de
peças de reserva de 20% a 30%, um aumento de produtividade de 20% a 30% e um aumento
da segurança do operador do equipamento. Este modelo permite também parar os equipamentos e máquinas antes de atingirem um estado crítico, reduzindo assim a probabilidade de acidentes catastróficos. O uso deste modelo também é uma forma de reduzir custos, evitando manutenção desnecessária. No entanto tem algumas limitações, uma aplicação dispendiosa e restrita a alguns equipamentos industriais, sendo ainda necessário dar formação aos utilizadores.
Por vezes a sua utilização não compensa, devido aos seus custos elevados (Shin e Jun, 2015).

A Manutenção centrada na fiabilidade (RCM) é um método de planeamento de manutenção desenvolvido nos anos 60 pelo setor da aviação e posteriormente adaptado a outras indústrias.
Esta metodologia identifica o modo de falha dos equipamentos e as suas consequências na
segurança, no ambiente e na produção. Através da sua metodologia específica, estabelece qual
o tipo de manutenção mais adequando e vantajoso para aplicar ao equipamento, tendo em conta
os riscos possíveis de falhas e os seus custos. Custos estes de peças de reserva, mão-de-obra
e de redundâncias (Pinto, 2002). A RCM usa como base de análise o método FMEA (Failure
Modes, Effects and Analysis), ajudando a priorizar o impacto potencial de cada falha e a determinar as ações de manutenção apropriadas para reduzir as falhas e a degradação do equipamento. Em comparação com a TPM, Hansson, Backlund e Lycke, (2003) observou que, embora
a TPM seja adequada para ativos simples, não é aconselhável a sua utilização em ativos físicos
complexos. A RCM é mais direcionada para a tecnologia e oferece uma base mais sólida dos
requisitos necessários para a manutenção. Após a sua implementação, melhora a segurança
das instalações, aumenta a disponibilidades dos equipamentos e por sua vez reduz os custos de
manutenção. Um estudo realizado numa indústria alimentar, baseado na implementação da
RCM, demonstrou numa redução de falhas, um aumento da disponibilidade operacional em mais
de 8% e uma redução dos custos anuais em menos de 70% (Silva, Cabrita e Matais, 2006). Do
ponto de visto negativo, na realização do método FMEA (base de análise da RCM), os dados
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estatísticos disponíveis são muitas vezes insuficientes ou imprecisos, existindo uma falta de perceção do mecanismo de falha. O balanço entre a experiência dos operadores e as provas estatísticas é bastante importante, mas encontra-se frequentemente ausente (Kobbacy e Murthy,
2008). Noutro estudo, Kelly (1997) questionou-se se os recursos necessários para implementar
a metodologia justificavam os seus resultados. Os benefícios da RCM nem sempre superam os
custos (Fraser, Hvolby e Tseng, 2015).

A TPM é uma metodologia que tem vindo a crescer ao longo dos anos devido aos seus resultados
positivos, visando a maximização da eficiência produtiva dos equipamentos. Os investigadores
da metodologia TPM afirmam que as empresas, ao adotarem com sucesso a TPM, conseguem
uma redução de 50% das taxas de falhas, uma redução de 70% do valor de produção perdida
(produção com defeito), 50 a 90% redução em setups, um aumento de 50% da produtividade e
uma redução de 60% nos custos por unidade de manutenção (McKone, Schroeder e Cua, 2001).
Já Tsarouhas (2007) implementou a metodologia TPM numa linha de indústria alimentar, melhorando a disponibilidade de 89% para 91,5%. Aumentou a eficiência da linha em mais 15%, a
qualidade do produto em 10% e a vantagem competitiva em relação às indústrias do mesmo
setor. Embora os resultados sejam bastantes positivos, existem dificuldades na sua implementação e no seu desenvolvimento. Um dos maiores desafios da metodologia TPM é a transformação cultural dentro da empresa. Esta metodologia engloba a participação de toda a empresa,
desde os gerentes até aos operários, o que pode gerar um conflito de interesses entre as diferentes áreas e a resistência à mudança, principalmente por parte dos operários.

De seguida será aprofundada a metodologia TPM, uma das mais implementadas no setor industrial, superando as metodologias RCM e CBM. Estas são mais direcionadas para os equipamentos complexos, críticos e de alta tecnologia (Fraser, Hvolby e Watanabe, 2011).
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2.6. Metodologia TPM
A metodologia Total Productive Maintenance foi originalmente desenvolvida por volta dos anos
70 no Japão. Este conceito foi introduzido pela primeira vez por Nippon Denso Co. Ltd, uma
empresa fornecedora da Toyota Motor Corporation, para apoiar o sistema Just in time.

A empresa Nippon Denso Co. Ltd foi das primeiras a implementar um serviço de manutenção
preventiva em quase todos os seus equipamentos. No entanto, devido ao aumento do número
de equipamentos e da necessidade de intervenção sobre eles, o departamento de manutenção
não conseguia corresponder às necessidades, originando custos elevados e uma baixa eficiência. A fim de resolver este problema, a empresa começou a dar formação aos operadores e a
introduzir algumas tarefas de rotina, como lubrificações, limpezas, inspeções e manutenções de
pequena dimensão, permitindo ao departamento de manutenção ter mais tempo para tarefas de
maior exigência (Boris, 2006).

Assim surgiu a TPM, uma metodologia aplicada não só a um departamento específico, mas envolvendo todos os departamentos e funcionários no processo. Mudou-se o conceito “eu utilizo”
(Operação de produção) e “tu arranjas” (Departamento de manutenção) para todos são responsáveis pelas operações de manutenção do equipamento. Como o nome sugere, TPM:
Total - Considera todos os aspetos e envolve a participação de todos, desde o topo da
hierarquia à base;
Produtivo - Procura alcançar a eficiência máxima do sistema de produção, eliminado
todos os tipos de perdas.
Manutenção - Realizar manutenção nos equipamentos de forma autónoma pelos operadores: reparar, limpar, lubrificar, inspecionar e aceitar passar o tempo necessário na execução
destas tarefas (Ben-Daya et al., 2009).

Esta metodologia proporcionou uma nova abordagem, melhorando a produtividade e a qualidade das operações. Um dos fundadores pioneiros, Nakajima (1988) definiu então a TPM como
“uma nova atitude de responsabilidade de todos, com o objetivo de maximizar a eficiência global,
através da eliminação de todas as perdas”, tendo por base o objetivo de zero falhas, zero defeitos
e zero acidentes.

Pilares da TPM
O desenvolvimento da metodologia TPM é suportada por oito atividades, sendo estas representadas em pilares, como se pode observar na Figura 6. Assim, como uma casa é sustentada por
pilares e uma base, para a TPM também se pode realizar essa mesma analogia, em que na base
se encontra a ferramenta 5S. É fundamental que esta ferramenta esteja corretamente implementada, tanto nos postos de trabalho como nos equipamentos. A metodologia TPM é a chave para
o sucesso, só assim se consegue manter o telhado bem firme.
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Figura 6- Pilares TPM sugerido por JIPM, Ahuja et al. (2008)

Na representação dos pilares estão as atividades que suportam toda esta metodologia: manutenção autónoma, manutenção focalizada, manutenção planeada, manutenção para a qualidade,
formação e treino, ambiente e segurança, office TPM e gestão inicial do equipamento. De seguida serão desenvolvidos de forma mais detalhada cada um deles:

P1- Manutenção autónoma
A Manutenção autónoma é o mais elevado patamar de desenvolvimento da metodologia TPM.
Este pilar permite aplicar os cuidados básicos de manutenção, através dos operadores responsáveis pelo equipamento. O objetivo é libertar o departamento de manutenção para atividades
que acrescentam maior valor agregado. A chave principal para o sucesso da manutenção autónoma é a mentalidade do operador. Este deve sentir-se proprietário da sua área de trabalho e
dos meios neles disponíveis (Singh et al., 2013). Assim os operadores vão garantir as condições
básicas de funcionamento do equipamento, realizando pequenas atividades de lubrificação,
inspeção e pequenas intervenções. É importante que a participação na manutenção autónoma
se realize de forma voluntária por parte do operador e seja desenvolvida gradualmente à medida
que vão ganhando maior responsabilidade nas áreas de trabalho (Pinto, 2013).

Segundo Pinto (2013), um programa de Manutenção autónoma consiste em oito níveis de atividades:
1. Limpeza inicial;
2. Localizar as fontes de sujidade;
3. Tornar o equipamento mais fácil de limpar;
4. Uniformizar as atividades de manutenção;
5. Aprender práticas de inspeção-geral;
6. Orientar para a inspeção autónoma;
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7. Organizar as áreas de trabalho;
8. Iniciar a autogestão.

P2-Manutenção focalizada
A manutenção focalizada baseia-se em atividades de melhoria nos equipamentos, e/ou instalações. Este pilar, também conhecido como eventos de melhoria contínua, identifica áreas com
potencial de melhoria onde o impacto seja significativo e o custo/esforço associado à sua implementação sejam reduzidos (Pinto, 2013). Estes eventos de melhoria são realizados para maximizar a eficiência dos equipamentos, através da eliminação dos desperdícios e melhoria do desempenho nas áreas de trabalho. A criação de proteções para minimizar a contaminação de
processos e produtos e a relocalização de componentes para melhorar o acesso à recolha de
detritos, são alguns dos exemplos da manutenção focalizada.

P3- Manutenção planeada
A manutenção planeada consiste em planear e controlar efetivamente a manutenção, garantindo
a ausência de falhas nos equipamentos e produtos defeituosos, assegurando a satisfação do
cliente. Com a implementação deste pilar, as pessoas passam gradualmente a adotar abordagens proativas em substituição da abordagens reativas, permitindo que os stocks de peças e
materiais sejam reduzidos, que a disponibilidade seja mantida ao nível desejado e a fiabilidade
e a manutibilidade do equipamento melhore (Pinto, 2013). Permite ainda melhorar o MTBF e o
MTTR dos equipamentos (Ahuja e Khamba, 2008). Neste pilar existe, por norma, um sistema
de informação onde se planeiam as intervenções, cumprindo programas de manutenção para
cada equipamento.

P4- Manutenção para a qualidade
A manutenção para a qualidade tenciona criar condições para prevenir os defeitos gerados pelos
equipamentos, tendo como objetivo atingir zero defeitos (Pinto, 2012). Para prevenir os defeitos
é importante conhecer os componentes que influenciam a qualidade do produto, reduzindo assim
os desperdícios. Este pilar utiliza sistemas à prova de erros (Poka-Yoke), procurando alcançar
um processo incapaz de produzir defeitos ou erros de qualidades (Pinto, 2013). Desta forma,
garante uma maior satisfação dos clientes e reduz os custos de qualidade, ao evitar o retrabalho.

P5- Formação e treino
Este pilar é outro pilar fundamental no alicerçamento da metodologia TPM, na medida em que
promove a formação e treino, permitindo assim que todos os restantes pilares sejam bem-sucedidos. Do mesmo modo que a metodologia TPM é um processo evolutivo, a formação e treino
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dos recursos humanos também o deve ser (Pinto, 2012). É necessário um processo de conhecimento contínuo, e não estático, um processo que ligue os operadores aos equipamentos. Os
principais objetivos deste pilar passam por alinhar os operadores com as metas organizacionais,
obter uma avaliação e atualização periódica das habilidades dos colaboradores e formar operadores polivalentes (Ahuja e Khamba, 2008).

P6-Ambiente e Segurança
Este pilar garante que as melhorias efetuadas pelos restantes pilares, não reduza a segurança,
a saúde ou mesmo prejudicar o meio ambiente, centrando as atividades na prevenção de acidentes (Pinto, 2013). Com este pilar pretende-se garantir um ambiente de trabalho seguro e
apropriado, eliminar as ocorrências de acidentes e providenciar processos operacionais padronizados (Ahuja e Khamba, 2008). No entanto, não deverá em momento algum ser posto em
causa o ambiente e a segurança dos trabalhadores, devendo ser implementados mecanismos e
proteções de segurança. Desta forma, a empresa demonstrará aos trabalhadores que a segurança e a saúde estão sempre em primeiro lugar.

P7- Office TPM
Os departamentos administrativos, fornecem suporte a toda a organização, tendo um papel de
grande importância no apoio às diversificadas atividades de um sistema produtivo. A office TPM
ou TPM na administração, não deve apenas apoiar a implementação da própria metodologia,
deve também tirar partido dela, usando o conhecimento e as ferramentas praticadas no ambiente
operacional da manutenção nos processos administrativos (Pinto, 2013). Pretende-se melhorar
as sinergias entre as diferentes funções empresarias e reduzir dificuldades processuais (Ahuja
e Khamba, 2008).

A office TPM permite reduzir ou eliminar oito grandes perdas (Pinto, 2013):
1-Perdas associadas ao processamento;
2- Perdas em áreas como: compras, marketing e contabilidade;
3-Perdas por falhas de comunicação;
4- Perdas por paragens ou inatividade;
5- Perdas por falta de precisão;
6- Perdas por falhas de equipamentos de escritório, (Por exemplo: computador, fotocopiadora);
7- Perdas por reclamações e queixas dos clientes por falhas nas entregas;
8-Perdas com custos relacionados com entregas urgentes.
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P8- Gestão inicial do equipamento

Este pilar procura, logo nas fases iniciais, trazer para o conjunto de decisões algumas questões
associadas à manutenção de sistemas e equipamentos (Pinto, 2013). Com um mercado em
constante desenvolvimento em inovação, é cada vez fica mais importante as empresas beneficiarem da gestão inicial do equipamento. Principalmente aquelas que produzem bens de consumo com um ciclo de vida reduzido, uma vez que necessitam com maior regularidade de novos
equipamentos e de novos processos. Assim a gestão inicial do equipamento permite utilizar a
experiência desenvolvida com os processos de melhoria e a experiência desenvolvida nos equipamentos existentes, evitando erros anteriormente cometidos. É importante considerar fatores
de decisão como a manutibilidade, fiabilidade, segurança, durabilidade, tempos de setup e facilidade de limpeza, que deverão ser tidos em conta no desenvolvimento e na aquisição dos novos
equipamentos
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2.7. Ferramentas de apoio à metodologia TPM
De modo a assegurar que é realizado uma correta gestão de todos os pilares que suportam a
metodologia TPM, existem ferramentas que apoiam e auxiliam essa gestão. Estas ferramentas
envolvem a participação de todos os colaboradores da empresa, tal como acontece na metodologia TPM. De seguida serão apresentados os métodos e uma breve descrição destes (Bayo‐
Moriones et al., 2010).

5S
É uma ferramenta desenvolvida pela metodologia Lean na Toyota, com o objetivo de criar uma
área de trabalho simples, limpa e eficiente. Esta ferramenta japonesa permite limpar e organizar
a área de trabalho, ajudando a detetar e minimizar problemas. Expressa uma oportunidade de
melhoria e uma redução de desperdício. Caso o 5S não seja levado a sério pelos funcionários,
pode levar a 5D, ou seja: atrasos, defeitos, insatisfação do cliente, declínio do lucro e desmotivação dos funcionários (Singh c., 2013). Recomenda-se verdadeiramente iniciar a implementação desta ferramenta nas áreas internas da manutenção, tanto em oficinas como nas áreas administrativas, que por norma apresentam maior desarrumação e desorganização (Pinto, 2013).
Esta ferramenta provém de cinco palavras japonesas, constituída por cinco práticas:
Seiri (Organizar) – Separar o útil do inútil e remover todo o material ou ferramentas
desnecessárias que estejam presentes na área de trabalho.
Seiton (Arrumação) – Definir um lugar para cada coisa e assegurar que cada coisa está
no seu lugar. O material usado com mais frequência deve estar prontamente acessível.
Seiso (Limpeza) – Limpar o local de trabalho e garanti-lo sempre limpo, assim como toda
a zona envolvente.
Seiketsu (Normalização) – Estabelecer uma normalização geral de arrumação e limpeza
para que os passos anteriores sejam cumpridos.
Shitsuke (Autodisciplina) – Motivar todos os colaboradores à realização das práticas anteriores, enfatizando a importância da limpeza e eficiência nos postos de trabalho.
Existem cada vez mais empresas a acrescentar um sexto S à lista anterior. Trata-se da
adição do S de Segurança, enfatizando a prevenção de acidentes de trabalho. Por exemplo, na
fase de arrumação, não basta colocar acessíveis as ferramentas de maior uso, também é
importante considerar questões de segurança, como o esforço ergonómico e a prevenção de
acidentes. Os 6 “S” motivam os funcionários a melhorar a sua área de trabalho, reduzindo o
tempo da procura pelo material, valorizando a higiene e aumentando a segurança. É importante
sublinhar que a implementação desta ferramenta deve ser feita S a S, passando para o próximo
S quando o anterior estiver totalmente em atividade.
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PDCA
O PCDA (Plan, Do, Check, Act) é um ciclo que se caracteriza pela sua simplicidade e carácter
sistemático, que orienta as pessoas na implementação de ações cujo objetivo é a mudança,
resolução de problemas ou ainda a implementação de um projeto. Rege-se por quatro etapas:
planear, fazer, verificar e atuar – que apresentam um caráter repetitivo com o objetivo de melhoria contínua de processos. A simplicidade que caracteriza esta ferramenta leva, por vezes, a que
seja aplicada de forma pouco formal, levando a falhas ou resultados inesperados nos projetos
onde é aplicada (Miranda, 2014). ). Esta ferramenta, quando usada como tomada de decisão, é
única. Desta forma requer um pequeno teste prévio dos planos, de forma a que quando for implementada, não haja defeitos. Através da recolha de dados, este método permite uma melhoria
constante no planeamento de processos (Kumar et al., 1992).

5W
O 5W (cinco porquês) caracteriza-se por ser uma ferramenta de melhoria contínua e é aplicada
quando se pretende compreender a raiz de um problema. Surgiu como resultado da observação
de Taiichi Ohno’s quando trabalhou na Toyota. Ele reparou que quando se dava algum erro, os
trabalhadores se culpavam uns aos outros (Murugaiah et al., 2010). Reveste-se de simplicidade
pois apenas consiste em questionar o porquê, cinco vezes consecutivas, até ser encontrada a
causa do problema. Depois de encontrados os motivos, procuram-se soluções mais eficazes
para a resolução do problema. Esta metodologia deve ser formal e é recomendado que se elabore um documento simples para registar a informação (Miranda, 2014).

One Point Lesson (OPL)
É considerada uma lição ponto-a-ponto cujo caráter ilustrativo contribui para a transmissão de
conhecimentos entre as pessoas e promove a autoaprendizagem. Estas lições devem ser criadas pelos supervisores, em papel e de linguagem acessível (Pinto, 2013). Esta ferramenta apresenta o intuito de transmitir informação de forma rápida, clara e objetiva (Sousa, 2009). Desta
forma, promove o conhecimento e o desenvolvimento de habilidades que capacitem os trabalhadores para a resolução de problemas. Sendo uma mais valia ensinar os colaboradores a resolver
e prevenir problemas, ao invés de serem os superiores hierárquicos a “apagar fogos” quando
algum problema surge (Katkamwar et al., 2013).
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Gestão visual
Esta ferramenta é considerada um aspeto chave na transmissão de conhecimentos e serve como
apoio para o aumento da eficiência e eficácia das operações. Para tal, deve-se tornar as informações visíveis, com lógica e de forma intuitiva, sempre que se revelar proveitoso e apropriado.
É geralmente usada para tornar os processos mais simples e menos dependentes do sistema
informático. Assim, é mais fácil a comunicação e passagem de informação necessária aos diferentes processos. Para que seja mais eficaz, esta ferramenta pode ser utilizada juntamente com
a 5’S (Miranda, 2014). A passagem de informação deve ser feita de forma simples, numa folha
com instruções concretas e recorrendo a imagens ilustrativas, o mais perto possível do equipamento (Amorim, 2011).

Diagrama de Ishikawa
Esta ferramenta, também conhecida como diagrama de espinha de peixe ou diagrama de causa
e efeito, ajuda na identificação, classificação e exibição de possíveis causas de determinado
problema. Sob a forma de gráfico, representa a relação entre um resultado e todos os fatores
que o influenciam (Singh, et al., 2012). Este método também pode ser usado na melhoria de
atividades ou recursos (Behr, et al., 2008). A grande vantagem de usar esta ferramenta formal
de análise causa-efeito é o levantamento estruturado de causas. Atente-se que a elaboração do
diagrama requer um esforço de hierarquização de causas e agregação em categorias.

Estas categorias são geralmente conhecidas como os 6M´S. Nesta metodologia, as causas primárias dos pontos críticos dos processos são: Materiais, métodos, meio ambiente, mão de obra
e máquinas. Para cada um dos pontos críticos, são registados os problemas sentidos ao longo
de todo o processo (Soares et al., 2012). Outras vantagens prendem-se com o facto de pressupor
uma pesquisa efetiva das causas. Assim, não havendo desperdício de esforços, aponta para a
necessidade de recolha de dados para se comprovar as causas dos problemas, identifica o nível
de compreensão de toda a equipa perante o problema e, por fim, é de utilidade genérica, podendo ser aplicado a problemas de diferentes naturezas (Lins, 1993).

Standard Work
O Standard work ou normalização de trabalho, revela-se uma ferramenta importante, permitindo
que os colaboradores realizem o trabalho sempre da mesma forma. Favorece a uniformidade
das atividades e um melhor controlo de desvios e eliminação de improvisos nas operações. É,
deste modo, importante que se coloque em papel tudo o que se diz e é feito, para gerar algum
compromisso da pessoa com a melhoria contínua (Pinto, 2013). Esta ferramenta também possibilita nivelar a produção e melhorar a qualidade e organização dos locais de trabalho (Pardi,
2007).
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2.8. Indicadores de gestão da manutenção
Os indicadores são instrumentos de gestão essenciais para medir determinadas caraterísticas
ou acontecimentos. Há uma frase muito popular que diz “o que não é medido não pode ser
gerido”. Medir é indispensável, não se controla nem se melhora o que não se mede. Qualquer
empresa deve ter isso em atenção e perceber que os indicadores são fundamentais para uma
boa gestão.

Normalmente as empresas apenas se interessam com indicadores económicos e financeiros,
para analisarem a sua posição competitiva, deixando de parte indicadores representativos da
atividade produtiva e das operações. Por isso, uma das condições básicas de uma boa gestão é
possuir um conjunto de indicadores de desempenho da manutenção.

Segundo a norma EN 15341:2009, versão Portuguesa, os indicadores de desempenho da manutenção têm como objetivo “medir o estado, estabelecer comparações, diagnosticar, definir metas e objetivos, planear ações de melhoria e medir os resultados das modificações a longo prazo”
(Pinto, 2012). Os indicadores de desempenho devem ser curtos, simples, entendidos por todos
e percebidos pelos executantes (Amaral, 2016). No entanto, é preciso ter noção que os indicadores não exprimem toda a verdade sobre a realidade, existindo indicadores ineficientes, que
não medem as caraterísticas desejáveis.

De seguida será apresentado um conjunto de vários indicadores de desempenho da manutenção, bastante conhecidos na gestão industrial, em que o resultado da conjunção deles irá representar o desempenho da manutenção (Pinto, 2013).

Figura 7-Componentes do desempenho da manutenção, Pinto (2013)
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A Disponibilidade, tal como mostra a Figura 7, resulta da fiabilidade, da manutibilidade e da eficiência de suporte ou apoio logístico. A fiabilidade, como já foi explicado na secção 2.3, representa a capacidade de um bem para realizar uma determinada função durante um dado período
e pode ser medida pelo mean time between failures (MTBF), ou seja, tempo médio entre falhas.
Este indicador varia em função do tempo de serviço. Quando o tempo é nulo, ou seja, t=0, o seu
valor é 1 (ie, 100%), tornando um equipamento 100% fiável. E quando o tempo tende para infinito, a função R(t) tenderá para 0, ou seja, tornando a probabilidade de falha de 100%. Assim a
função de fiabilidade, R(t), é normalmente representada pela probabilidade de fiabilidade, estando entre 0% e 100% e diminuindo com o uso do equipamento durante o seu período de vida.
Posto isto, a fiabilidade pode ser representada pela seguinte equação:

𝑅(𝑡) = 𝑒 −𝜆×𝑡 × 100

[%] (1)

Onde: 𝜆 − 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎
𝑡 − 𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜

1 ∑𝑛𝑖=1 𝑇𝐵𝐹𝑖
𝑀𝑇𝐵𝐹 = =
𝜆
𝑁

[tempo/falha] (2)

Onde: 𝑇𝐵𝐹 − 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎𝑠
𝑁 − 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎𝑠

A manutibilidade, M(t), também um conceito abordado anteriormente, representa a rapidez e a
facilidade com que é executada a manutenção. Este conceito é essencialmente condicionado
pelas caraterísticas de design do equipamento e pela experiência do departamento de manutenção, enquanto, a fiabilidade é a capacidade de o equipamento executar as suas funções (Eti,
Ogaji e Probert, 2004). A manutibilidade pode ser medida pelo mean time to repair (MTTR), ou
seja, tempo médio de reparação. Este tempo médio de reparação, é o tempo necessário para
solucionar o(s) problema(s), ou seja, o tempo médio preciso para reparar o equipamento com
falha e retorná-lo às condições normais. A manutibilidade reflete o modo como a organização
consegue responder a um problema e repará-lo. Podendo ser calculado pela seguinte equação:

𝑀(𝑡) = (1 − 𝑒 −𝜇×𝑡 ) × 100

[%] (3)

Onde: µ − 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎
𝑡 − 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑚 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑜𝑢 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎
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∑𝑛𝑖=1 𝑇𝑇𝑅𝑖
𝑀𝑇𝑇𝑅 =
𝑁

[tempo/intervenção] (4)
Onde: 𝑇𝑇𝑅 (𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑖𝑟) − 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑟
𝑁 − 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛çõ𝑒𝑠

Já a eficiência de suporte, o terceiro fator que influencia a disponibilidade do equipamento, é
medida pelo mean waiting time (MWT), ou seja, tempo médio de espera. A eficiência de suporte
é a capacidade do departamento de manutenção tem para fornecer apoio ao equipamento
quando é necessário. Ou seja, o tempo de espera até ser assistido. Este tempo de espera depende dos procedimentos da manutenção e dos recursos disponíveis (por exemplo, falta de materiais ou peças e falta de técnicos) (Eti, Ogaji e Probert, 2004). Desta forma, pode-se observar
na Figura 8 uma representação dos tempos em função do estado do equipamento.

Figura 8-Representação dos tempos em função do estado do equipamento

A soma de MWT com a MTTR, é definida como mean down time (MDT), que em português
significa tempo médio de imobilização ou tempo médio de restauração. Este indicador é normalmente conhecido como o tempo de indisponibilidade dos bens físicos. Geralmente é aconselhável fazer a separação entre o tempo médio de espera (MWT) e o tempo médio de reparação
(MTTR). Por exemplo, o gestor de manutenção deve ficar preocupado quando o tempo médio
de espera (MTT) é maior que o de restauração (MDT).

Portanto, a disponibilidade decompõe-se em três noções básicas: fiabilidade, manutibilidade e
apoio logístico, podendo ser definida das seguintes formas:

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑑𝑎𝑑𝑒 =

𝑀𝑇𝐵𝐹
× 100
𝑀𝑇𝐵𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅 + 𝑀𝑊𝑇

[%] (5)
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ou

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑑𝑎𝑑𝑒 =

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜
× 100
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙

[%] (6)

A disponibilidade pode ser entendida como a percentagem de tempo em que um equipamento
cumpre as suas funções, excluindo o tempo de paragem para manutenção ou por outros quaisquer motivos. Num cenário perfeito, a disponibilidade será de 100 %, o que significa zero perdas
por paragens não planeadas, tornando-o um cenário irrealista. O aumento da disponibilidade dos
equipamentos é um dos principais objetivos de qualquer departamento de manutenção, tornando
este indicador um dos mais importantes para uma boa gestão.

O outro indicador que reflete o desempenho da manutenção, como se pode observar na Figura
7, é a qualidade. Este indicador indica a percentagem de unidades produzidas bem à primeira,
sem necessidade de correção e dentro da especificação estipulada. Assim pode-se calcular o
indicador de desempenho de qualidade pela equação 7, comparando o número de unidades
produzidos com o número de unidades que realmente cumprem com as especificações estipuladas. Deste modo, as perdas por retrabalho, perdas por arranque da produção, etc. são variáreis
que irão afetar negativamente o indicador de qualidade.

𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎𝑠 − 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑖𝑡𝑢𝑜𝑠𝑎𝑠
× 100
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎𝑠

[%] (7)

Por último, a eficiência do equipamento ou performance do equipamento, relaciona a quantidade
produzida com a quantidade que o equipamento deveria produzir. Essa diferença pode ser causada pelas micro-paragens e/ou diminuição da velocidade da produção. Por exemplo, um equipamento que durante as 12 horas de produção trabalhou com uma velocidade menor à programada, provoca uma redução da quantidade de produto expectável. Este indicador pode ser calculado pela equação 8, em que o tempo de ciclo corresponde ao tempo necessário para produzir
uma unidade (Muchiri e Pintelon, 2008) (Amaral, 2016):

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 =

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑖𝑑𝑒𝑖𝑎𝑙 × 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎𝑠
× 100
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜

[%] (8)

A razão da disponibilidade do equipamento, qualidade do produto e eficiência do equipamento,
está na origem de um indicador muito popular, designado por eficiência global do equipamento
(OEE, ou seja, Overall equipment efficiency) (Ahuja e Khamba, 2008). O OEE teve a sua origem
na metodologia TPM, tornando-se num indicador não apenas para quantificar o desempenho do
equipamento, como também numa métrica de melhoria contínua dos processos produtivos. Este
indicador reflete as principais perdas relacionadas com o equipamento e avalia o equipamento
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quanto à agregação de valor ao produto. Deste modo, o cálculo da eficiência global do equipamento é obtido pelo produto dos três indicadores seguintes:
𝑂𝐸𝐸 = 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 × 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 × 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎

[%] (9)

Um OEE de 85% é considerado um índice de referência de classe mundial, quanto maior o seu
valor mais dificuldades em aumenta-lo (Ahuja e Khamba, 2008). A análise de cada um dos três
componentes da equação 9, permite eliminar as dominadas “seis grandes perdas do equipamento”, descritas por Nakajima (1988), que são estas:
1. Perda por falhas ou avarias;
2. Perdas por mudanças ou afinações (setups);
3. Perdas por pequenas paragens;
4. Perdas por redução da velocidade;
5. Perdas por problemas de qualidade e retrabalho;
6. Perdas por redução do rendimento (sartups).
Para Nakajima (1988), as perdas por “falhas ou avarias” e ”por mudanças ou afinações” fazem
parte do índice de disponibilidade do equipamento, enquanto que as perdas por “pequenas paragens” e “redução da velocidade” influenciam o índice de eficiência do equipamento e as perdas
por “problemas de qualidade e retrabalho” e “por redução do rendimento” fazem parte do índice
de qualidade do produto. A identificação das perdas é das atividades mais importantes no processo de cálculo do OEE. Se houver limitações na organização em identificar as perdas, estas
irão dificultar o melhoramento do processo produtivo e do trabalho realizado pela manutenção.
Por isso é essencial acompanhar o progresso dos três indicadores parciais, tal como calcular o
impacto das seis grandes perdas no processo produtivo.
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3. Estudo do caso: Riberalves
3.1. Definição do Problema
A Riberalves, fundada em 1985 por João Alves, começou por ser uma empresa de distribuição um cash & carry – que apostava significativamente no setor alimentar, assumindo o bacalhau
um papel importante na sua atividade.

Em 1990, a empresa grossita é vendida ao Grupo Jerónimo Martins e a Riberalves passou a
focar-se exclusivamente à indústria e transformação do bacalhau (Jornal Público, 2011). Concluído este negócio, a Riberalves lança o seu primeiro grande investimento, inaugurando a sua
primeira fábrica no Carvalhal, Torres Vedras, que continua, ainda hoje, a ser a sede da empresa
e a partir da qual é coordenada toda a atividade (Riberalves, 2018). Mesmo depois de atingir a
posição de líder de mercado, a Riberalves continuou em crescimento, abrindo em 2002, uma
unidade industrial na Moita, Comimba. Esta unidade industrial é uma das maiores a nível mundial
a operar no setor de bacalhau, permitiu um aumento da produção em 60%.

Atualmente, é a maior empresa mundial de transformação de bacalhau, processando por ano
mais de 100 mil toneladas de peixe, uma quantidade que equivale a 10% do bacalhau pescado
em todo o mundo. Emprega cerca de 450 trabalhadores e exporta para mais de 20 países, sendo
o Brasil o principal mercado da Riberalves. Com o crescimento do consumo de bacalhau a nível
internacional, a Riberalves anunciou recentemente um investimento de 4 milhões de euros com
vista a aumentar em 20% a capacidade produtiva e de armazenamento da sua fábrica da Moita
(Jornal Negocios, 2017).

A presente dissertação é referente à unidade industrial da Moita, Commiba. Esta unidade dividese em três naves industriais. Na primeira nave é onde o produto é recebido, realizando-se a
lavagem e secagem do bacalhau. Na segunda nave o bacalhau segue para a linha de corte,
onde o bacalhau é cortado nos mais variados padrões de postas, conforme as preferências do
cliente. Posteriormente estas postas são submetidas a processos de demolha, ultracongelação
e vidragem. Por último o bacalhau segue para a terceira e última nave, onde o bacalhau é embalado e expedido.

De acordo com os objetivos definidos esta dissertação focar-se à unicamente nesta nave, a nave
de embalamento, sendo esta constituída por dois armazéns e 12 linhas de embalamento. O primeiro armazém é responsável pela conservação do bacalhau à espera de ser embalado, proveniente da nave dois. O segundo armazém é responsável pela conservação do bacalhau já embalado, onde fica a aguardar pela expedição para o cliente. As 12 linhas podem ser dividas em
5 grupos, dependendo da forma como é embalado o bacalhau: as linhas 1 e 9 embalam bacalhau
em caixas, as linhas 2 e 6 embalam bacalhau higienizado, as linhas 5 e 12 embalam bacalhau a
granel, as linhas 3, 7 e 10 embalam bacalhau em cuvetes e as linhas 8, 11 e 11A embalam
bacalhau em sacos.
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Nestas 12 linhas de embalamento é onde existe um maior nível de automatização e mecanização
dos equipamentos e consequentemente maiores desafios ao nível da manutenção. Tendo em
conta os objetivos da dissertação e para perceber o estado das linhas de produção, efetuou-se
um estudo sobre os tempos e os motivos de paragem das dozes linhas de produção. Para este
estudo foi recolhido dados através da consulta de documentação existente na empresa desde o
início de Maio de 2017 até ao final de Fevereiro de 2018.

Verificou-se que as linhas de embalamento apresentavam frequentes e demorosas paragens na
produção, afetando uma média de 18% do tempo produtivo. Estas paragens na produção são
motivadas pela falta de produto (i.e., bacalhau) no abastecimento da linha, pela falta de produto
vidrado ou produto na câmara (i.e., Armazém); pela limpeza da linha; pela mudança de produto,
do filme, de referência ou de etiquetas; pela preparação da linha no início do turno; pela substituição de pessoas na linha ou por último pela manutenção.

Figura 9-Tempo de paragens das linhas na nave Embalamento

Observando os vários motivos de paragem na nave de embalamento (Figura 9), conclui-se que
o principal motivo de paragem foi a manutenção não planeada, apresentando 31%. Para o estudo
foi somado o tempo total de paragens das 12 linhas de produção. É notória pelo estudo realizado
que a manutenção causa excessivas paragens nas linhas de produção afetando a disponibilidade e eficiência dos equipamentos.

Deste modo, tendo em conta o estudo realizado e a limitação do tempo para a realização da
dissertação, procedeu-se à seleção de uma linha piloto que servirá para testes, com o objetivo
de aumentar a disponibilidade e eficiência dos equipamentos.
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Para a seleção da linha piloto foram analisadas a disponibilidade, a eficiência e o impacto económico das linhas, como se pode observar na Figura 10. A disponibilidade representa a percentagem de tempo em que uma linha reúne todas as condições necessárias para produzir. A eficiência relaciona a quantidade produzida com a quantidade que a linha deveria produzir. Por último, o indicador do impacto económico foi obtido pelo produto da produção semanal, do lucro
de cada kg embalado com a indisponibilidade da linha, ou seja, representa a perda económica
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Figura 10-Análise da Disponibilidade, Eficiência e Impacto Económico

A linha 5 não foi considerada neste estudo por esta ser uma linha sem praticamente nenhuma
mecanização, sendo o embalamento realizado manualmente pelas operadoras. A linha selecionada para ser a linha piloto foi a linha 1. Apesar de esta linha não apresentar o valor mais baixo
de disponibilidade e eficiência, esta linha tem o valor mais alto no indicador do impacto económico quando fica indisponível para produzir. A linha 1 embala lombos de bacalhau tendo uma
produção média de 24 toneladas por semana. Por isso quando ocorre uma paragem da linha
motiva uma maior perda temporária de receitas, visto que embala um dos produtos mais lucrativo
da empresa. A escolha da linha foi ainda sustentada pela frequência de falhas e por esta linha
apresentar o terceiro valor mais baixo de disponibilidade e de eficiência (Ver Anexo 1). É importante também referir que a linha 1 apresentou o maior número de turnos extras para compensar
os pedidos de clientes que não foram realizados no período estipulado. Portanto, tendo por base
as oportunidades de melhorias identificadas na linha 1, pretende-se recorrer à metodologia TPM
para assim conseguir aumentar a disponibilidade e eficiência da linha.
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3.2. Caracterização da linha 1
A linha 1 da nave de embalamento é uma das linhas com maior impacto económico para a empresa, embalando os lombos de bacalhau. O processo de embalamento da linha 1 está esquematizado de forma sequencial na Figura 11.

Figura 11- Processo de embalamento da linha 1

Após os processos produtivos de demolha, ultracongelação e vidragem realizados na nave 2, os
lombos de bacalhau são transportados e de seguida embalados na nave 3. São inicialmente
descarregados nas três tulhas existentes na linha 1, seguindo as respetivas normas de abastecimento: a primeira tulha corresponde a lombo fino (LF), a segunda tulha corresponde a lombo
grosso (LG) e a terceira tulha corresponde a lombo super grosso (LSG). Este processo corresponde ao abastecimento das tulhas. Na Figura 12, pode-se observar as tulhas da linha 1.
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Figura 12- Tulhas da linha 1

Após o abastecimento das tulhas com os respetivos lombos, são necessárias duas operadoras
que realizam um controlo de qualidade e colocam os lombos, individualmente, em cada compartimento do tapete pescoço de cavalo. Em seguida os lombos são transportados por um tapete
circular até à unidade de pesagem (Figura 13), onde cada lombo é pesado individualmente e
posteriormente recolhido no transportador de braços. Os lombos recolhidos são calibrados, de
maneira a se obter o peso programado, podendo variar entre 0,6kg, 1kg e 2kg.

Figura 13-Unidade de pesagem e seleção do programa

Este processo é automático, necessitando apenas de intervenção humana para seleção da calibração pretendida. Desta forma, a unidade de pesagem combina os lombos através de um algoritmo, permitindo a junção de duas ou três postas para obtenção do peso desejado. Em relação
aos lombos rejeitados pela unidade de pesagem, estes são transportados no tapete de rejeitados
para posteriormente serem recolocados no tapete pescoço de cavalo. Os lombos já calibrados e
combinados na unidade de pesagem formam uma “dose”. Esta segue no tapete das doses até
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ao tapete de distribuição das caixas. Seguidamente as várias doses são divididas por 5 tulhas
(Figura 14). Nesta etapa são necessárias três operadoras tendo como função o encaixotamento
da cada dose existente na tulha.

Figura 14-Distribuição das doses na tulhas e encaixotamento

Posteriormente as caixas seguem no tapete de abastecimento até à embaladora, onde é realizada a sua etiquetagem. A etiqueta contém a data de fabricação, o lote e a validade do produto.
Logo após, é realizada a filmagem da caixa na embaladora (Figura 15), onde esta é envolvida
com uma pelicula plástica, designada de filme.

Figura 15- Filmagem da caixa

No fim da colocação do filme, a caixa segue para o forno onde se reduzirá o ar existente entre
esta e o filme. Para isso o forno é colocado a uma temperatura de 180º C, de modo a não estragar
o filme. Por fim, as caixas passam por um detetor de metais automático existente na linha de
embalamento (Figura 16).
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Figura 16- Detetor de metais e verificação do peso

O objetivo do detetor é garantir a inexistência de contaminantes metálicos no produto final. Verifica-se também se o peso da caixa é o desejado. As caixas que respeitarem as normas avançam
para o tapete de saída. São colocadas em grupos de 10 nas caixas master de cartão canelado.
(Figura 17). Neste processo é necessária uma operadora para verificar a existência de irregularidades na colocação do filme das caixas. Concluído todo o processo de embalamento, as caixas
master são armazenadas em câmaras frigoríficas a -18° C para depois serem expedidas para o
cliente.

Figura 17-Colocação das caixas em caixas master

No total são necessárias sete operadoras para o funcionamento da linha: duas operadoras no
abastecimento da linha, junto ao tapete de pescoço de cavalo, três operadoras na colocação do
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produto nas caixas, uma operadora responsável pelo enchimento das caixas master e por último
uma operadora responsável pela gestão da linha, nomeada como team líder. A team líder, tem
como funções mudar o filme, mudar as etiquetas, recolocar e verificar os produtos que não cumprem as normas de qualidade, selecionar o programa na unidade de pesagem, reportar algum
problema nos equipamentos, motivar a equipa e preencher a ficha de paragens. As operadoras
trabalham um turno por dia, ou seja, um total de 8 horas disponíveis para produção. Só existe
um segundo turno caso haja encomendas em atraso. Esta linha é constituída por um total de
quatorze equipamentos. No Anexo 2 está representado o layout e descrita a lista dos equipamentos da linha 1.

3.3. A Manutenção na Riberalves – Estado atual
Atualmente, o controlo de manutenção sobre os equipamentos na nave de embalamento é efetuado por intervenções do tipo autónoma, planeada e corretiva. No que diz respeito à manutenção autónoma, realizada pelas operadoras, esta centra-se em atividades de limpeza no final dos
turnos, que não sendo obrigatórias, são realizadas quando se acha necessário. As operadoras
não executam ativamente outras ações de manutenção pela falta de formação e conhecimento
dos componentes do equipamento. Durante o turno, os trabalhadores são responsáveis pela
organização e limpeza da área de trabalho.

As intervenções de manutenção planeada referem-se a atividades de prevenção de falhas, embora estas não sejam realizadas de forma sistemática aos equipamentos. Nestas atividades de
inspeção, quando é percetível o desgaste dos componentes ocorre o pedido de substituição,
mas nem sempre se efetua, realizando-se apenas quando ocorre a avaria total do equipamento.
Embora estas atividades sejam realizadas, são as ações corretivas que ocupam a maioria das
atividades de manutenção.

Esta nave de embalamento conta com dois técnicos de manutenção que executam intervenções
preventivas e corretivas. Quando necessárias intervenções corretivas, estas são rapidamente
reportadas, para que o departamento de manutenção desencadeie de imediato a reparação do
equipamento. No caso de não ser reparada pela sua complexidade, é adjudicado o trabalho a
uma empresa externa especializada ou ao próprio fabricante do equipamento.

Todo o processo de manutenção da empresa Riberalves é registado manualmente, incluindo os
registos de paragem da linha, os planos de manutenção planeada e a informação relativa à resolução das falhas dos equipamentos. O registo informático, posterior ao registo manual, só é
efetuado nos registos de paragens da linha. A empresa não tem nenhum software de apoio à
gestão da manutenção, sendo toda a recolha de dados e consulta de documentação feita em
formato de papel.
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4. Desenvolvimento e Implementação da Metodologia
4.1. Registo e recolha de informação
A recolha de dados é fundamental para garantir que são tomadas as decisões corretas e definidas as melhores estratégias de manutenção. Por isso, deve ter-se em atenção a fiabilidade dos
dados e a sua correspondência com a realidade. A recolha de dados por si só não chega, também é importante obter informação correta e que esteja disponível quando necessário. Para tal,
numa primeira fase foi necessário perceber como é realizado o registo e recolha de informação.
Tendo em vista esse objetivo foram realizadas entrevistas às operadoras, consultas de documentação e uma observação em campo para perceber todo este processo.

No início de cada turno era entregue uma ficha de paragens à team líder (ver Anexo 3). Esta era
responsável por preencher manualmente as paragens que ocorrem na linha de produção, com
o registo da hora a que ocorreu, a duração e o motivo da paragem. No final de cada turno, a
team líder entrega a ficha de paragens a uma pessoa responsável por introduzir manualmente
esses dados numa ficha de Excel.

Após se observarem vários turnos de produção, num ambiente regular de trabalho, foram constatadas frequentes deficiências:
▪

A informação não era registada corretamente na ficha de paragens. Foram frequentemente encontradas situações que não correspondiam à realidade;

▪

A operadora nem sempre registava as paragens ocorridas;

▪

A informação era incompleta, a paragem era registada, mas sem causa especifica;

▪

Atraso entre o registo de informação e o seu tratamento.

Todos os pontos negativos anteriormente referidos comprometem a fiabilidade dos dados. Inicialmente na ficha de paragens apenas era registado o motivo e o tempo de paragem. Como
consequência destas deficiências de registo e recolha de informação, um dos problemas é a
inexistência de dados relativos ao tempo de paragem do equipamento. Não sendo possível, durante o tratamento dos dados, fazer uma contabilização exata e simples do tempo perdido em
cada equipamento. Todas as paragens da linha eram inicialmente registadas em formato papel.
O processo de introdução dos dados no Excel requeria disponibilidade humana tornando-se bastante moroso, mas preciso para uma posterior análise. Pode demorar dias ou até semanas para
ter acesso aos mesmos.

De forma a colmatar o incorreto e o incompleto registo de informação, foram introduzidas melhorias na ficha de paragens, que passaram a conter informação sobre o equipamento em que ocorreu a falha e a origem da mesma. Anteriormente a ficha de paragens (Anexo 3) apenas continha
o motivo, não tendo a informação sobre o equipamento e a descrição da falha.
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Para a realização de melhorias na ficha de paragens, decidiu-se analisar o histórico de falhas,
em formato papel, de cada um dos equipamentos, tendo como objetivo perceber quais as falhas
mais ocorridas. As falhas foram contabilizadas desde o início do mês de Novembro de 2017 até
ao final do mês de fevereiro de 2018. No Anexo 4 encontra-se a representação gráfica das falhas
mais ocorridas nos respetivos equipamentos, não sendo consideradas as falhas que ocorreram
apenas uma ou duas vezes.

Figura 18- Ficha de registo de paragens modificada
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Durante a leitura dos vários registos foram encontradas várias descrições do problema que correspondem às mesmas falhas. A operadora regista a mesma falha, mas com descrições diferentes, por exemplo no equipamento Baepack era descrito “discos soltos”, “filme enrolado nos discos”, “desgaste dos discos”, mas as três descrições resultam no impedimento de um bom corte
por parte dos discos. Para ultrapassar este problema foram revistas, com a operadora e o departamento de manutenção, as falhas dos equipamentos e definidas descrições de fácil correspondência e compreensão para ambos. As falhas mais frequentes do equipamento foram listadas e enumeradas no segmento inferior da nova ficha de paragens (Figura 18). Assim quando
ocorre uma paragem no equipamento apenas é necessário indicar o número a que correspondente o equipamento e dentro deste escolher a falha.

Na Figura 19, pode-se visualizar em Excel os dados recolhidos pela ficha de paragens melhorada, informando a data, o tipo e a duração da paragem. Anteriormente não era possível saber
qual o equipamento responsável pela paragem, estando agora esta informação referida na coluna das observações. Os equipamentos e os seus respetivos números correspondem aos apresentados na Figura 18. Esta melhoria permite contabilizar o número e o tempo total que determinado equipamento esteve parado, através da soma das suas ocorrências.

Figura 19- Introdução dos dados da ficha de paragens em Excel

Segundo o departamento de manutenção e as próprias operadoras, com estas alterações o registo da informação ficou mais simples, mais completo e de melhor compreensão. Consequentemente o registo subjetivo da operadora foi reduzido, visto que está formada uma lista para
definir as falhas possíveis no equipamento.

Após a implementação da nova ficha de paragens durante cerca de oitos semanas, conclui-se
que embora esta alteração tenha contribuído para um completo e correto registo da informação,
o processo de tratamento continua com um grande atraso, necessitando de disponibilidade humana para a introdução dos dados no sistema. Ao comparar-se os registos em papel com os
dados apresentados em Excel, foram detetados frequentes erros. Sendo o processo monótono
e realizado manualmente, a fadiga da pessoa responsável por esta tarefa pode originar este tipo
de incoerências.
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Para combater o atraso entre o registo de informação e o seu tratamento, decidiu-se eliminar as
fichas de paragens preenchidas manualmente, adotando-se um novo método de registo. Este
novo método foi desenvolvido no Excel, através do Visual Basic of Applications (VBA), passando
a estar integrado no sistema informático da empresa. Basicamente, o VBA atua como uma linguagem de programação a serviço do usuário, permitindo a criação de marcos (uma sequência
de comandos e funções armazenados no módulo de VBA) e a automatização de diversos processos desenvolvidos no Excel. Dentro das várias possibilidades do VBA, podem-se criar teclas
para automatizar o preenchimento de dados relativo às paragens da linha de produção. Através
de simples cliques na aplicação desenvolvida no VBA, pode-se registar os seguintes dados: data
e hora em que ocorreu a paragem, tempo total da paragem e o seu motivo. Se o motivo da
paragem for manutenção regista-se o equipamento em causa e posteriormente a falha ocorrida
Esta aplicação do VBA foi instalada num computador junto à linha de produção, como mostra a
Figura 20.

Figura 20- Computador com aplicação VBA

A aplicação desenvolvida encontra-se representada no fluxograma da Figura 21. A nova aplicação apresenta um “Menu principal” (ver Anexo 5, Figura A 2 ) a partir do qual a operadora inicia
o processo de registo da paragem ocorrida. Após iniciado o processo é selecionado qual o
motivo da paragem, podendo selecionar-se um dos doze motivos pré-definidos: Mudança de
Filme (MF), Mudança de Produto (MP), Mudança referência (mesmo produto) (MREF), Falta de
Produto Vidrado (FPV,) Falta de Produto no Abastecimento (FPA), Falta de Produto na Câmara
(FPC), Falta de Etiquetas (FE), Falta de Caixas (FC), Limpeza (LIMP), Manutenção (MAN), Mudança de Etiqueta (ME), Outros que não estão identificados anteriormente (Outros). Estes motivos encontram-se abreviados no menu “Motivo de paragens”, (ver no Anexo 5, Figura A 3).
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Figura 21- Fluxograma da aplicação

Após selecionar o motivo de paragem esta informação é registada e há um retorno ao menu
principal. Como observado na Figura 21, se o motivo de paragem for “Manutenção” a aplicação
permite selecionar qual o equipamento responsável pela paragem. As quinze opções do menu
“Lista de equipamentos” encontram-se representadas na coluna central do fluxograma da Figura
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21 e na Figura A 4 do Anexo 5. A opção “Outros” é utilizada em casos excecionais, como por
exemplo a paragem ser provocada por mais do que um equipamento.

Através do estudo realizado para a melhoria das fichas de paragens sobre os motivos de falha
dos equipamentos, é oportuno que também estes sejam introduzidos na aplicação. Por este motivo, cada equipamento possui um menu com as principais falhas que motivaram a paragem do
equipamento. Todos os tipos de transportadores foram agrupados num único menu designado
“Transportadores”, menu este ilustrado na Figura A 7 do Anexo 5. Os restantes menus “Etiquetadora”, “Baepack”, “Forno” e “Check Weight” também podem ser visualizados neste anexo.

Para evitar registos incorretos, qualquer paragem da linha 1 só é registada após a verificação e
confirmação dos dados. Esta verificação de registos está exemplificada na Figura 22. Pode-se
visualizar a caixa de resumo da paragem, indicando o motivo e o tempo de paragem da linha. É
possível referir também qual o técnico responsável pela resolução da falha.

Figura 22- Verificação dos registos

No final do turno ou mesmo durante a produção, pode-se observar em Excel o histórico de paragem, como representando na Figura 23. Todo o registo de informação fica guardado numa
única página de Excel. Antes da aplicação deste novo método de registo, foi dada uma formação
à operadora onde foi explicado todo o processo dos novos registos e transmitida a importância
do correto preenchimento das paragens.
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Figura 23-Histórico de Paragens

A aplicação foi implementada no final do mês de Abril de 2018, estando em funcionamento até
Agosto do mesmo ano. Esta aplicação tem uma média diária de 25 registos, incluído paragens
de pequenas durações, como se pode visualizar na Figura 23.

Com os novos registos eletrónicos é possível a qualquer momento verificar as paragens que
ocorreram na linha de produção, desde que o computador esteja ligado ao sistema de informação
da empresa. Os dados ficam guardados automaticamente no sistema, não necessitando de ser
introduzidos manualmente. Um outro benefício é a sistematização do processo, já que através
do registo sistemático da informação, é possível analisar um padrão de falhas para determinado
equipamento. Permite uma análise mais incisiva de determinada falha, de maneira a concluir
qual o verdadeiro motivo para essa repetição sistemática. Tem ainda um impacto ambiental positivo, pois diminui a impressão diária da folha de registo. Se esta nova aplicação for aplicada
em todas as linhas da nave de embalamento permitirá uma redução de cerca de 4000 folhas de
papel consumidas por ano.
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4.2. Tratamento e Análise da Informação
Em relação ao tratamento da informação, este também se tornou mais fácil uma vez que os
registos de informação ficaram mais completos e fidedignos, permitindo um tratamento mais
aprofundado dos motivos de paragem da linha.

É possível ver, de forma rápida e prática, o histórico de paragens por equipamento, por data e
ainda por tipo de paragem. O cálculo de indicadores pode ser realizado de forma automática,
permitindo assim analisar os possíveis ganhos ou perdas na linha de produção. A informação
disponível no histórico até ao momento reúne maioritariamente dados das fichas de paragens,
devido a alguns atrasos ocorridos na colocação do computador na linha de produção.

Ainda assim, agregando toda a informação recolhida nas doze primeiras semanas do projeto, é
possível numa primeira fase, organizar os dados e visualizar graficamente o tempo e a frequência
de paragem de cada um dos equipamentos. O gráfico do tempo de paragem de cada equipamento esta ilustrado na Figura 24, sendo realizado automaticamente após a introdução dos dados na aplicação. A análise do gráfico permite identificar quais os equipamentos que provocam

Tempo de paragem (Horas)

maior tempo de paragens de produção na linha 1.
21:36:00
19:12:00
16:48:00
14:24:00
12:00:00
9:36:00
7:12:00
4:48:00
2:24:00
0:00:00

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Lista de Equipamentos
Figura 24-Pareto do tempo de paragem dos Equipamentos

Para tal foi realizada uma análise de Pareto, procurando identificar os equipamentos que apresentam o maior tempo total de paragem. Assim analisando o gráfico da Figura 24, verifica-se
que os equipamentos Baepack, Transporte das Doses e Transporte Circular são os responsáveis
por mais de 80% do tempo total de paragem da linha 1. Para este gráfico não foram incluídos os
tempos de paragem de mudança de produto, de falta de produto e de limpeza, apenas se contabilizaram os tempos de paragem da linha causados pelas falhas dos equipamentos.
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Através das melhorias introduzidas nos registos, foi também possível contabilizar o número de
falhas por equipamento (Figura 25). Esta variável permite distinguir os equipamentos com maior
impacto na linha 1, não só pelo tempo total de paragem, mas também pela frequência de falhas
do equipamento.
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Figura 25-Pareto do número de falhas por equipamento

A análise permitiu perceber que a Baepack e o Transporte de Doses representam os 80% dos
equipamentos com maior número de falhas. Comparando os dois gráficos, Figura 24 e Figura
25, observa-se que os três primeiros equipamentos da análise de Pareto do tempo de paragem
correspondem aos três primeiros equipamentos da análise de Pareto do número de falhas. Por
este motivo focou-se apenas nos equipamentos Baepack, Transporte de Doses e Transporte
Circular e aumentar a disponibilidade da linha 1. As falhas a estudar tem uma média de paragem
entre oito a dez minutos e uma frequência elevada. Segundo análise efetuada é notório que a
produção se realiza de forma intermitente em vez de contínua, afetando diretamente a eficiência
global da linha e ainda o funcionamento dos equipamentos. Uma redução dos tempos de paragem e da frequência das paragens, permitirá uma melhoria conjunta da eficiência e disponibilidade da linha 1.

Este novo método de registo permite, sem dúvida, a tomada de melhores decisões e estratégias
de manutenção sobre os equipamentos. É ainda possível comparar o estado inicial da linha com
os resultados das melhorias introduzidas no sistema, por exemplo, analisar a evolução da manutenção preventiva e autónoma avaliando os possíveis ganhos. Um outro benefício, é a visualização de um padrão de falhas de determinado equipamento. Além das análises de Pareto acima
apresentadas, outras podem ser realizadas, desde que exista a informação necessária para tal.
Num futuro projeto podemos vir a analisar os indicadores de manutenção para perceber se o
equipamento em questão é fiável e também quais os períodos médios de substituição de determinado componente.
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4.3. Estudo das Causas de Paragens
Depois de verificados quais os equipamentos mais críticos da linha de produção, foram analisados os motivos que causaram as paragens dos mesmos, de modo a eliminar ou pelo menos
reduzir estes acontecimentos.

Deste modo o primeiro equipamento a ser estudado foi a Baepack, por apresentar maior número
de falhas e um tempo de paragem superior aos restantes. Através do estudo anteriormente realizado sobre as falhas mais ocorridas nos respetivos equipamentos, foi possível identificar seis
falhas possíveis:
•

Apara Partida - Caraterizado pelo filme excedente se partir;

•

Filme partido - Caraterizado pelo rasgar do filme;

•

Alarme Servo drive – Sinal luminoso vermelho alertando problema no equipamento;

•

Problemas de régua - Definido como incorreto corte da régua;

•

Discos a cortar mal - Definido como incorreto corte dos discos;

•

Caixa presa na régua - Definido quando a régua cortar a caixa envés do filme.

Após identificadas e descritas as falhas, foi importante perceber a importância delas. Deste
modo, com os registos oriundos da aplicação desenvolvida, foi possível analisar a frequência
das falhas e o tempo de paragem induzidos por essas falhas. Para essa análise recorreu-se a
realização do digrama de Pareto (Figura 26).
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Figura 26- Pareto do Equipamento Baepack

Analisando o gráfico, conclui-se que a Apara Partida, Filme Partido e o Alarme Servo Drive foram
as falhas responsáveis pelos 80% do tempo de paragem no equipamento Baepack. A seleção
destas três falhas foi ainda sustentada por uma análise análoga das suas frequências, distin-
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guindo as falhas que ocorreram esporadicamente durante as doze semanas das falhas regulares. Estas três falhas apresentaram uma média de seis minutos por falha com uma frequência
de quarente e cinco vezes durante as doze semanas de análise.

O segundo e terceiro equipamentos a serem estudados foram o transporte das doses e o transporte circular, apresentando apenas uma falha, a paragem do equipamento. O transporte das
doses apresentou uma média de sete minutos por paragem com uma frequência de quarenta
vezes e o transporte circular uma média de doze minutos de paragem com uma frequência de
vinte e duas vezes.

Após identificadas as principais falhas que dos equipamentos mais críticos foi realizada uma
recolha de informação sobre as possíveis causas das falhas. Deste modo, realizaram-se brainstormings com duas operadoras da linha, com dois técnicos de manutenção e ao responsável de
produção, aos quais foram algumas colocadas questões, como por exemplo:
•

O porquê destas falhas acontecerem?

•

Quais os componentes envolvidos?

•

Como é que estas falhas podem ser eliminadas ou pelo menos minimizadas?

•

Quais são as causas das falhas?

•

Quais as causas que consideram de maior importância ao nível de tempo e frequência
de paragem?

Também foi possível recolher outras informações baseadas na observação e acompanhamento
da linha de produção. Durante os brainstormings, recorreu-se à utilização do diagrama de Ishikawa com um intuito de ajudar na análise de informação das causas de cada falha. Segundo
Pinto (2009) esta metodologia é bastante utilizada em processos de brainstorming para a resolução de problemas. Esta permite organizar o raciocínio em discussões e sintetizar a informação
recolhida. Deste modo construíram-se diagramas de Ishikawa para cada uma das falhas anteriormente identificadas: apara partida, filme partido; alarme servo drive e a paragem do transporte
das doses e do transporte circular.
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Baepack- Apara Partida
No equipamento Baepack, durante o processo de filmagem da caixa ocorre um corte do filme,
separando o filme excedente do filme que envolve a caixa. Pode-se observar na Figura 27 este
processo, onde o filme excedente se encontra circundado a vermelho, e ao qual se dá o nome
de apara. A apara é armazenada e retirada do equipamento no final de cada turno. Antes do
processo de corte do filme, existe ainda a soldadura do filme, onde ocorre o isolamento total da
caixa.

Figura 27- Filmagem da caixa

A falha da apara partida, como o nome indica corresponde ao partir da apara, provocando uma
paragem da linha de produção. O equipamento Baepack não trabalha caso detete que durante
alguns segundos não existe filme excedente.

Figura 28-Diagrama de Ishikawa- falha apara partida
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Na Figura 28, está representada a aplicação do Diagrama de Ishikawa acerca da falha apara
partida, com o intuito de apurar as suas causas.
Apesar das várias causas identificadas no diagrama de Ishikawa, o grupo de entrevistados elegeu consensualmente as seguintes causas como principais. Esta escolha foi baseada no tempo
e frequência de paragem.
•

Desgaste dos discos de corte;

•

Elevada pressão no enrolador da apara;

•

Falta de normas na temperatura de soldadura.

Na tentativa de eliminar ou mitigar a falha, foram adjudicadas algumas tarefas aos colaboradores.
Relativamente aos materiais, substituíram-se os discos de corte e acrescentou-se a sua revisão
ao plano de manutenção preventiva. Do ponto de vista da medição, os parâmetros da temperatura de soldadura estavam sujeitos à subjetividade de quem os introduzia, não havendo qualquer
norma. Para normalizar este processo, durante duas semanas foi feito um conjunto de experiências, introduzindo uma variação dos parâmetros de temperatura, com a finalidade de encontrar
os parâmetros que melhor se enquadram para as caixas de 0,6kg, 1 kg e 2kg. No final desse
período os parâmetros de temperatura de soldadura foram aferidos e instalados junto do equipamento.

Por fim, foi analisada a pressão do enrolador da apara e ajustada a pressão de modo a que
passasse a ter um correto funcionamento. Após a realização destas atividades houve uma redução em cerca de 58% na ocorrência da falha. As restantes causas identificadas da apara partida não foram ignoradas, também existiram ações corretivas e preventivas para tentar extinguir
as restantes falhas.

Baepack-Filme partido
A falha designada filme partido como anteriormente referido, é caraterizada pelo rasgar do filme.
Esta falha provoca uma paragem da linha por excessivo número de caixas mal isoladas, ou por

Figura 29- Mau isolamento provocando o filme partido
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um rasgo completo do filme como demonstrado na Figura 29.

Durante a filmagem da caixa é fundamental que fique totalmente isolada. Caso haja uma falha
no isolamento esta impossibilita um embalamento correto, obrigando posteriormente a um novo
processamento de filmagem.

Figura 30- Diagrama de Ishikawa- falha filme partido

Na Figura 30, está representada a aplicação do Diagrama de Ishikawa à falha filme partido, com
o intuito de apurar as suas causas
Apesar das várias causas identificadas no diagrama de Ishikawa, o grupo de entrevistados elegeu consensualmente as seguintes causas como principais. Esta escolha foi baseada no tempo
e frequência de paragem.
•

Caixa não vinca (abre);

•

Picado a prender;

•

Desenrolador a prender.

Na tentativa de eliminar e diminuir as falhas, foram atribuídas algumas tarefas aos colaboradores.
Com a colocação dos lombos de bacalhau dentro das caixas esta tende a abrir, provocando o
rasgar do filme, por não estar corretamente vincada. Para resolver este problema foi acrescentado um pequeno fecho na caixa, para que esta se mantenha fechada. A alteração introduzida
pode ser observada na Figura 31.

Um dos componentes da máquina, o picador, realiza pequenos furos no filme enquanto este se
encontra esticado para o posterior embalamento das caixas. Quando a lubrificação do picador
não é realizada, esta altera o seu funcionamento e prende parte do filme. A consequência desta
falha é prejudicial para a produção. Após uma análise do desgaste e lubrificação do componente,
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foi inserido no plano de manutenção trimestral a sua substituição, e inserido no plano de manutenção mensal a sua lubrificação e verificação.

Relativamente ao picador, procedeu-se ao mesmo método, inserindo no plano de manutenção
mensal a sua lubrificação e verificação.

Após a realização destas intervenções houve uma redução em cerca de 73% na ocorrência da
falha. As restantes variáveis identificadas como potenciais causadoras do filme rasgado não foram ignoradas, existiram também ações corretivas e preventivas que visam extingui-las.

Figura 31- Figura lado esquerdo sem fecho de caixa; Lado direito o fecho introduzido (rodeado a
vermelho)

Baepack- Alarme Servo drive
O alarme servo drive como já referido, corresponde ao sinal luminoso vermelho dado pelo equipamento Baepack, alertando a existência de um problema. Quando é dado o sinal ocorre de
imediato a paragem de todo o equipamento e, por consequência, a interrupção de produção
linha.

O Diagrama de Ishikawa relativo à falha do alarme servo drive apresentado na Figura 32, revela
as várias causas. Apesar destas serem identificadas no diagrama de Ishikawa, o grupo de entrevistados elegeu consensualmente as seguintes causas como principais. Esta escolha foi baseada no tempo e frequência de paragem.
•

Velocidade da máquina;

•

Tempo de Soldadura;

•

Caixas juntas.
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Na tentativa de eliminar ou mitigar a falha, foram adjudicadas algumas tarefas aos colaboradores.
A primeira tarefa foi a análise da velocidade do tapete e do tempo de soldadura, em que se
concluí que em determinados produtos, os tempos estavam inadequados, originando a falha que
resulta no alarme servo drive. Para tal, durante uma semana realizou-se um conjunto de experiências, a fim de encontrar a velocidade do tapete e do tempo de soldadura adequados a cada
produto. No final do período de experiências normalizou-se os parâmetros estudados a cada
produto específico.

Para um correto funcionamento do equipamento Baepack é fundamental que a distância entre
caixas consecutivas permaneça constante. A abertura imprevista da caixa provoca o contacto da
sua superfície superior com outros componentes do equipamento e, consequentemente, uma
pequena travagem e diminuição da velocidade no tapete. Após uma análise desta causa, verificou-se que o pequeno fecho acrescentado na caixa praticamente eliminou este problema. A
melhoria introduzida permitiu que a caixa se mantenha fechada, reduzindo a probabilidade da
sua abertura imprevista. Após finalizadas as atividades houve uma redução em cerca de 85% da
ocorrência da falha.

Figura 32- Diagrama de Ishikawa- falha alarme servo drive

Transporte de Doses
Após estudadas as causas das falhas do equipamento Baepack, foram de igual forma analisadas
as falhas no transporte das doses. Segundo a análise realizada na secção 4.3, o transporte de
doses foi o segundo equipamento com maior tempo de paragem e número de falhas, requerendo
assim especial atenção.

Para tal foi realizado o diagrama de Ishikawa com as várias causas que provocaram a paragem
do transporte das doses (Figura 33). As causas reveladas pelo grupo de entrevistados como
principais, tendo por base o tempo e frequência de paragem, foram:
•

Medição incorreta entre os arrastadores;

•

Velocidade do tapete incorreta.
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Figura 33-Diagrama de Ishikawa - Transporte das Doses

Os arrastadores (Anexo 6- Figura A 9) são os separadores encontrados no transporte de doses.
Estes permitem que as postas de bacalhau sejam distanciadas corretamente uma das outras.
Inicialmente foi analisada a distância dos arrastadores, verificando-se grandes discrepâncias, em
alguns casos com diferença de 20cm. Posteriormente à análise, foi corrigida a distância entre os
arrastadores, aumentando a disponibilidade e eficiência da linha. Relativamente à falha de medição, percebeu-se que a velocidade do tapete não estava corretamente ajustada à velocidade
estipulada pelo fabricante, tendo sido alvo de correção. Após a realização destas atividades
houve uma redução em cerca de 60% da ocorrência da falha. As restantes causas identificadas
na paragem do transporte das doses não foram ignoradas: existiram também outras medidas
para reduzir essas causas e assim permitir a extinção da falha.

Transporte Circular
O último equipamento a ser estudado foi o transporte circular. Este corresponde ao terceiro equipamento que mais afetou a linha de produção no tempo de paragem e número de falhas. Este
equipamento apresentava um longo historial de falhas

Por este motivo foi realizado um Diagrama de Ishikawa ao equipamento de transporte circular,
análogo aos efetuados nos restantes equipamentos. Pode-se observar na Figura 34 as várias
causas, sendo estas as mais relevantes segundo o grupo de entrevistados:
•

Desgaste do sensor (Anexo 6-Figura A 10);

•

Medição incorreta entre os arrastadores;
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Figura 34-Diagrama de Ishikawa ao Transporte Circular

Do ponto de vista das matérias-primas, as varetas plásticas fazem a união das várias peças
constituintes do tapete circular. Quando estas se desgastam e partem, há uma paragem imediata
da linha de produção. Por isso, houve uma verificação do estado das varetas e posteriormente
foi feita a substituição das varetas desgastadas. Foi ainda incorporada a revisão das varetas no
plano de manutenção mensal. Relativamente ao sensor, foi efetuado o mesmo procedimento.
Por fim, a medição incorreta da distância entre arrastadores causava a paragem do transporte
circular, por isso procedendo-se à sua correção como igualmente aconteceu no transporte das
doses. Após a realização destas atividades houve uma redução em cerca de 78% na ocorrência
da falha.
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4.4. Implementação da metodologia TPM
A metodologia TPM é suportada por oito pilares sendo que apenas dois pilares foram desenvolvidos e implementados face às necessidades da empresa. Optaram-se pelos pilares que se adequam à realidade da empresa Riberalves e possibilitaram maiores vantagens a curto e médio
prazo. A concretização da metodologia TPM não deve ser percebida como algo de alcance rápido, pelo contrário, todo o projeto necessita de uma gradual evolução. Conforme a progressão
do conhecimento e experiência nas diferentes áreas, será objetivada a implementação futura da
metodologia dos restantes pilares. Neste projeto foram desenvolvidos os pilares manutenção
autónoma e manutenção planeada.

Manutenção autónoma
A manutenção autónoma foi abordada numa fase inicial do projeto, permitindo que as operadoras
se sentissem parte integrante do programa. A disponibilidade, participação voluntária e motivação das operadoras foram essenciais para alcançar o sucesso.

No início do projeto, existia pouca participação direta das operadoras nas ações de manutenção,
não sendo esta uma parte integrada dos planos de prevenção. As operadoras realizavam a limpeza dos equipamentos e dispensavam algum tempo com algumas lubrificações. Contudo, apesar das tarefas realizadas, estas não eram efetuadas de forma sistemática, nem de acordo com
as necessidades de cada equipamento. Além do mais não eram definidas quais as componentes
a serem limpas e como deveria ser feita a sua limpeza. A lubrificação do equipamento, era realizada apenas quando a operadora achasse necessário, estando sempre sujeita à subjetividade
de quem a realiza. Na maioria dos casos apenas eram lubrificados os pontos mais visíveis, sendo
os restantes ignorados.

Para que os equipamentos estejam sempre em condições ideais de funcionamento, é importante
que a manutenção não seja vista de forma isolada, realizada apenas pelos técnicos de manutenção, é necessário também envolver as próprias operadoras dos equipamentos. A operadora
melhor que ninguém conhece o equipamento e, melhor que ninguém poderá recolher informação
sobre a condição do mesmo.

De forma a possibilitar um maior envolvimento das operadoras nas tarefas de manutenção, foi
decido criar planos de manutenção autónoma diários e semanais para satisfazer as necessidades de cada equipamento. Aproveitou-se a aplicação desenvolvida em VBA e adicionou-se a
manutenção autónoma ao aplicativo. Foi adicionada ao menu principal a secção de manutenção
autónoma, como representado no Fluxograma da Figura 35 e o envio do histórico de manutenção
que será mais tarde explicado (Ver anexo 7, Figura A 11). O fluxograma de toda aplicação está
ilustrado no Anexo 8.
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Figura 35- Fluxograma da Manutenção autónoma na aplicação

Para tal, é possível escolher no menu “Manutenção autónoma”, os planos de manutenção diários, semanal ou registar problemas detetados nos equipamentos. Os planos de manutenção
autónoma foram baseados em diversas fontes de informação, incluindo o manual de instruções
dos equipamentos, o conhecimento da operadora sobre os mesmos e konw-how desenvolvido
pelo departamento de manutenção ao longos dos anos. Estes planos de manutenção autónoma
englobaram rotinas como limpezas, inspeções, lubrificações, verificações e pequenas manutenções reveladas eficazes na prevenção de falhas dos equipamentos.
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O plano de manutenção autónoma diário visualizado na aplicação, representado na Figura 36,
esta ilustra a coluna do equipamento, a tarefa de cada equipamento e as fotos dos locais onde
cada tarefa deve ser executada para não suscitar qualquer dúvida. O plano de manutenção autónoma realizado diariamente centrou-se, essencialmente, em garantir a segurança das operadoras pela verificação dos mecanismos de segurança dos equipamentos. Este plano de manutenção engloba sete tarefas distribuídas pelos equipamentos volteador, transporte de pescoço
de cavalo, transporte circular e Baepack.

O equipamento volteador, ainda não referido neste projeto, abastece as linhas 1, 2 e 3 com os
produtos que são posteriormente embalados. Apesar de não ser um equipamento dedicado à
linha 1, colocou-se no plano de manutenção autónoma diário visto ser um equipamento que afeta
a produção da linha.

Figura 36- Plano de Manutenção Autónomo Diário

Quando a operadora termina a realização das tarefas propostas é necessário selecionar uma de
duas opções, o ícone verde “Ok” ou o ícone vermelho “N/Ok”. Para tarefas de limpeza, de lubrificação, ou no caso de certificação das condições ideais de funcionamento estarem asseguradas
seleciona-se “Ok”. Quando a operadora verifica que o equipamento não reúne as condições ideais de funcionamento, deve selecionar “N/Ok”.
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Relativamente ao plano de manutenção semanal, por este ser demasiado extenso não foi apresentado por completo no fluxograma (Figura 35) , embora esteja ilustrado no Anexo 7 ( Figura A
13 e Figura A 14). O plano de manutenção semanal foi estipulado com a operadora que a sua
realização acontece no início de cada semana, ou seja, à Segunda-feira. Este acordo permite
que seja estabelecida uma rotina e uma sistematização de todo o processo. O plano de manutenção semanal, centra-se essencialmente em tarefas de limpeza e verificação dos equipamentos. Este plano de manutenção envolve todos os equipamentos da linha 1, com um conjunto de
vinte e cinco tarefas. Existe na aplicação, uma figura com o layout da linha 1 para que a operadora facilmente identifique os equipamentos e tal como no plano de manutenção diário existem
duas opções para a operadora selecionar, “Ok” ou “N/OK”, se a tarefa está cumprida ou se não
foi possível efetuá-la, respetivamente.

Voltando ao fluxograma da Figura 35, verifica-se que existe uma opção para o registo de problemas detetados na manutenção autónoma, ajudando a operadora a reportar anomalias que tenha
detetado durante a manutenção dos equipamentos. Esta opção permite assim referir outros problemas que não estejam incluídos nos planos de manutenção autónoma diário e semanal. Podese visualizar no anexo 7, Figura A 15 esta opção desenvolvida na aplicação.

Figura 37- Histórico dos planos de manutenção e dos registos de problemas detetados pela manutenção autónoma

No final da execução dos planos é possível observar o histórico dos planos de manutenção e ter
acesso a todos os problemas detetados e enunciados. A Figura 37 ilustra o histórico, onde se
encontra a informação referente à data, hora de início, equipamento em causa, tarefa do equipamento e o estado do equipamento no momento da manutenção. Com esta melhoria é possível
ter um constante feedback da operadora sobre o estado do equipamento e um aumento de tempo
para tarefas de maior exigência por parte do departamento de manutenção, comparando com o
tempo anteriormente disponibilizado.

Por fim, como visualizado no fluxograma no menu principal, também foi acrescentada a opção
“Envio Do Histórico De Manutenção”, tornado possível enviar por e-mail o histórico pretendido
(Figura 38). É recomendado que ao finalizar plano de manutenção semanal a operadora envie
os registos de manutenção para os departamentos de produção e manutenção da empresa.
Posteriormente estes departamentos tem a responsabilidade de analisar o histórico, e caso seja
necessário intervir nos problemas detetados.
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Figura 38- Envio do histórico de manutenção

Com esta nova forma de registo e maior participação das operadoras na manutenção autónoma,
torna-se mais fácil detetar falhas de componentes e ter uma maior orientação para implementação de outras melhorias. É também importante motivar e envolver a operadora na execução de
cada uma das tarefas, ou seja, antes da implementação da manutenção autónoma, foi necessário transmitir à operadora qual o objetivo destas ações de manutenção e em que se baseia a
metodologia TPM. Para orientar as operadoras realizaram-se pequenas formações sobre os oito
pilares base da metodologia TPM, focando-se essencialmente nos pilares manutenção autónoma e planeada. Numa fase posterior, durante as primeiras semanas, foi necessário um elemento técnico do departamento de manutenção acompanhar a operadora na realização das tarefas delineadas nos planos de manutenção autónoma, explicando todo o processo e os cuidados que a operadora deve ter na execução das tarefas de manutenção.
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Manutenção Planeada
A manutenção planeada como anteriormente abordado, é um dos oito pilares da metodologia
TPM. Este tipo de manutenção permite assegurar a produção em fluxo contínuo prevenindo falhas e danos de maior gravidade. É de extrema importância para a empresa que os planos de
manutenção estejam bem implementados em cada equipamento, e que permitam prevenir todo
o tipo de falhas que possam surgir para uma produção mais eficaz. Assim a empresa sabe antecipadamente quais as intervenções que deve efetuar e, desta forma, reduzir paragens imprevistas que poderão correr na linha de produção.

Para tal, numa primeira fase foi analisado em conjunto com os técnicos de manutenção o estado
dos planos de manutenção da linha 1. Nesta análise foi possível verificar que os planos de manutenção estavam desajustados às necessidades dos equipamentos e disponibilidade dos técnicos, ocupando demasiado tempo. Estes planos eram complexos, exigiam demasiado tempo
para os realizar e, em muitos casos, não eram efetuados. Para além disso, os planos de manutenção dos equipamentos, revistos pela última vez em 2015, reportavam tarefas de inspeção e
verificação que não faziam sentido face aos ajustes feitos nos equipamentos. Também foram
detetados problemas na descrição das tarefas. Estas não eram claras o suficiente, suscitando
imensas dúvidas. As descrições eram exaustivas e a letra demasiado pequena, dificultando a
sua leitura

Depois de analisadas e identificadas as deficiências, foi necessário atualizar os planos de manutenção planeada da linha 1, incorporando os catorze equipamentos existentes na linha, sendo
que anteriormente estavam apenas doze equipamentos representados. Durante a atualização
dos planos de manutenção, houve também a preocupação de reformular as descrições das tarefas, de forma a serem simples e de fácil leitura e compreensão.

Posteriormente, foi acordado com o departamento de manutenção que os planos de manutenção
planeada aos equipamentos seriam realizados na primeira segunda-feira de cada mês. Pode-se
visualizar no Anexo 9 os planos de manutenção planeada mensais já atualizados. No lado esquerdo para o lado direito da folha está representado: o equipamento, o TAEG (número de identificação do equipamento), o componente e seguidamente a descrição da tarefa. Foi ainda criado
um local próprio para reportar eventuais anomalias nos componentes dos equipamentos.

Neste anexo também é possível visualizar a criação de um novo plano de manutenção planeada
com periodicidade trimestral. Segundo o departamento de manutenção, este novo plano permitiu
aumentar a prevenção e a conservação nos equipamentos. Para a criação e atualização dos
planos de manutenção planeada usaram-se várias fontes de informação disponíveis: o manual
de instruções dos equipamentos; o konw-how desenvolvido pelo departamento de manutenção
ao longo dos anos e as recomendações do fabricante.
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Devido à implementação da manutenção autónoma, algumas das tarefas realizadas mensalmente pelos técnicos de manutenção passaram a ser realizadas semanalmente pela operadora.
Tornou-se o plano de manutenção planeada mensal menos exaustivo como era anteriormente.
Embora a manutenção autónoma permita uma maior liberdade e uma redução de tarefas de
prevenção ao departamento da manutenção, esta acarreta maiores responsabilidades aos departamentos da empresa. É preciso acompanhar os registos diários e semanais efetuados pela
operadora na aplicação desenvolvida uma vez que, ao informarem sobre o estado dos equipamentos, potencialmente apontam para a eminência de falhas futuras e para a necessidade de
intervenção. Como exemplo, aponta-se a necessidade de substituição de componentes que embora ainda a cumprir a sua função apresentam sintomas de desgaste significativo.

No entanto, para que se consiga prevenir futuras falhas, foi necessário responsabilizar o departamento de manutenção e produção pela supervisão dos registos realizados pela operadora. Os
departamentos de manutenção e produção devem aceitar que ambos são responsáveis pelo
desgaste e deterioração dos equipamentos.
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5. Resultados
Neste capítulo são apresentados os resultados do projeto desenvolvido na linha piloto, ou seja,
a linha 1. Torna-se importante fazer uma análise dos resultados tanto quantitativos como qualitativos, de forma a perceber se todo projeto cumpriu os objetivos inicialmente definidos.

Para tal, pode-se verificar que, após as melhorias introduzidas nos registos de paragens, obtevese uma maior qualidade dos dados e um menor atraso no seu processamento. Além do mais,
sem estas melhorias seria complicado realizar um tratamento e análise de dados eficientes.

Figura 39- -Eficiência da linha 1 ao longo do projeto

O gráfico da Figura 39, representa a disponibilidade da linha 1 desde o começo do projeto até
ao final do mês de Agosto de 2018. Pode dividir-se este período em 2 fases: as primeiras doze
semanas em que o foco residiu principalmente na melhoria das fichas de paragem; a segunda e
última fase centrou-se na implementação da manutenção autónoma e preventiva bem como na
introdução de melhorias nos equipamentos mais críticos (Secção 4.3). Durante a semana treze
não se encontra apresentada a taxa de disponibilidade da linha 1 por esta ter estado totalmente
parada. A paragem já estava calendarizada pela empresa antes do início do projeto.

Começou-se este projeto com uma taxa média de disponibilidade de 79% na linha 1, valor este
que se mantém quase constante durante a primeira fase. Desde a décima quarta semana até ao
final do projeto era desejável uma subida gradual do aproveitamento da linha 1. No entanto a
ausência de técnicos de manutenção poderá ter sido uma das causas para a quebra destes
valores (semana 18 e 19). Contudo, mesmo assim, a média foi superior à inicial apresentando
um valor de 85%, ou seja, um aumento de 6 pontos percentuais da disponibilidade da linha 1.
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Figura 40-Eficiência da linha 1 ao longo do projeto

O gráfico da Figura 40 segue o mesmo modelo que o anterior, representado agora a taxa de
eficiência ao longo das várias semanas. Na primeira fase há uma maior variação da taxa de
eficiência, principalmente entre a décima e décima primeira semana, podendo esta ser justificada
pela introdução de novas operadoras na linha de produção, provocando a variação da velocidade
nas diferentes tarefas.

No entanto, a implementação de melhorias na linha 1 permitiu que a avaliação final das últimas
doze semanas correspondesse a um aumento de 4 pontos percentuais da eficiência, quando
comparada com os valores iniciais do projeto.
Fazendo uma análise comparativa dos dois gráficos apresentados anteriormente e tendo conhecimento de todo o processo da linha 1, verifica-se uma relação entre a redução da disponibilidade
e a perda de eficiência da linha. Ou seja, o número de paragens ocorridas nos equipamentos
provoca, não só a paragem de produção, como também pequenas perdas de eficiência, relacionadas com o retomar de velocidade e da temperatura. Por isso, um aumento da disponibilidade
tende a beneficiar significativamente o aumento da eficiência.

Relativamente à produção da linha 1, ou seja, a quantidade de bacalhau embalados esta apresentou grande variabilidade ao longo da análise. Pela análise ao gráfico da Figura 41, pode-se
observar que na primeira fase do projeto existia uma tendência decrescente da quantidade embalada, de cerca de 560kg por cada semana. No entanto, na segunda fase esta tendência alterou-se, apresentando um crescimento semanal de 565kg de bacalhau embalado. Considerando
que os restantes fatores de produção se mantiveram inalterados, pode ser inferido que esse
aumento se deveu às as melhorias introduzidas nos equipamentos e da implementação da manutenção autónoma e planeada. Note-se que, numa primeira impressão, este aumento pode não
parecer significativo, no entanto no final do projeto, significa um aumento de 20% de produção.
.
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Figura 41-Produção da linha 1 ao longo do projeto

No início do projeto as paragens de manutenção não planeadas apresentavam um valor médio
de 37%, constituindo assim uma fração considerável do tempo de paragem da linha. Relativamente a este tipo de paragem verificou-se, no final do projeto, uma redução para 23%, resultado
obtido pelo aumento da disponibilidade de equipamentos na produção. Uma menor discrepância
de valores entre as falhas de manutenção e as restantes causas pode agora ser observada (Figura 42).

Figura 42- Paragens da linha 1 da 14º à 26º Semana
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6. Conclusão e Trabalhos Futuros
6.1. Conclusão
O crescente desenvolvimento tecnológico tornou cada vez mais automatizados e complexos os
sistemas produtivos. Consequentemente, a manutenção assumiu um papel fundamental para
garantir a eficiência e disponibilidade dos equipamentos. Com esta nova preocupação todas as
organizações tiveram de ajustar os seus métodos e processos, sendo que a Riberalves não foi
exceção.

Como verificado na secção 3.1, na empresa Riberalves o principal motivo de paragens das linhas
da nave de embalamento era a manutenção não planeada, representando cerca de 31% do
tempo total de paragem. Por ser uma das linhas com menor disponibilidade, eficiência e maior
indicador do impacto económico, foi selecionada a linha 1 como linha piloto a fim de testar soluções que vão de encontro aos objetivos de melhorar a disponibilidade e a eficiência. Posteriormente, pretende-se alargar esta metodologia às restantes linhas da nave de embalamento.

Em seguida, analisou-se o ponto de situação da manutenção na empresa Riberalves, em que foi
realizada uma recolha de informação, recorrendo-se a entrevistas, a documentação e a uma
observação de campo. Através das informações obtidas, foi possível identificar os vários problemas existentes na empresa, destacando-se a forma como a informação era registada e tratada.

Para fazer face ao problema de tratamento de informação foi inicialmente modificada a ficha de
paragens, tornando-a mais completos e de fácil preenchimento. No entanto, após a alteração da
ficha de paragens o processamento de dados continuava moroso. Para solucionar este problema, foi desenvolvida uma aplicação Excel e instalada no computador junto à linha de produção para converter os registos de forma automatizada. Deste modo, o tratamento dos dados
passou também a ser realizado de forma automática, possibilitando uma atualização e análise
constante da produção.

O novo tratamento da informação permitiu apurar que os equipamentos Baepack, Transporte de
doses e transporte circular apresentavam uma frequência e tempo de paragem significativos na
linha 1. Realizaram-se brainstorming com a participação de elementos do departamento de manutenção, produção e operadoras da linha, a fim de descobrir quais as falhas que apresentavam
e dentro destas, as com maior impacto.

As falhas mais significativas descritas no equipamento Baepack incluem a apara partida, filme
partido e alarme servo drive. A manutenção efetuada nestes equipamentos permitiu uma diminuição em 58% das falhas na apara partida, 73% no filme partido e 85% no alarme servo drive.
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No equipamento de transporte das doses e transporte circular as falhas foram reduzidas a 60%
e 78%, respetivamente. Estas melhorias estabeleceram condições favoráveis para que a linha 1
voltasse a funcionar da melhor forma.

Simultaneamente, foi criado um plano de manutenção autónoma semanal e mensal acompanhado pela formação das operadoras da linha. Este plano foi inserido na aplicação Excel desenvolvida anteriormente, permitindo obter um feedback constante do estado do equipamento.

O plano de manutenção planeada mensal foi atualizado e criado um trimestral no decorrer da
dissertação, de forma a prevenir futuras falhas ou avarias dos equipamentos. Através do plano
de manutenção autónoma foi possível distribuir algumas tarefas, anteriormente realizadas pelos
técnicos de manutenção. Este processo possibilitou um aumento da disponibilidade para execução de tarefas com maior relevância. Para garantir maior sucesso na linha de produção é desejável manter ambos os planos de manutenção mesmo após o final do projeto.

Em suma, a disponibilidade da linha 1 aumentou 6 pontos percentuais, a eficiência 4 e a produção 20%. Embora as melhorias alcançadas não evidenciem um elevado crescimento da disponibilidade e eficiência, é necessário considerar que metodologia TPM implica uma mudança de
mentalidades, incutindo um espírito de colaboração entre todas as partes envolvidas, desde os
funcionários até aos responsáveis pelos diversos departamentos. Por isso, não se esperavam
resultados surpreendentes, mas sim uma maior colaboração entre a manutenção e a produção,
que certamente levará a melhorias mais notórias a médio e longo prazo.

6.2. Trabalhos Futuros
Relativamente a trabalhos futuros, são propostos os seguintes:
•

Aplicação da metodologia utilizada na presente dissertação às restantes linhas de produção na nave de embalamento e a outros setores da empresa;

•

Implementação dos restantes pilares, à medida que exista progressão do conhecimento
e da experiência nas diferentes áreas da empresa;

•

Desenvolvimento de um software de auxílio à manutenção;

•

Desenvolvimento de novas análises tendo em consideração novos dados recolhidos.
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8. Anexos
Anexo 1– Resultados da análise feita às linhas da nave de embalamento
Linha
1
2
3
6
7
8
9
10
11
11A
12

Embalado Eficiência
em:
(%)
Caixa
50%
Higieniza a
62%
granel
Cuvetes
67%
Higieniza a
38%
granel
Cuvetes
59%
Saco
58%
caixa
80%
Cuvetes
48%
Saco
62%
Saco
52%
Granel
56%

Disponibilidade
(%)
79%
86%

Produção semanal em (Kg)
24000
15000

Lucro de cada kg
embalado (€/kg)
7,4
2,4

Indicador do impacto Económico (€)
36287
4862

81%
83%

24000
13500

6,3
2,4

28484
5529

89%
95%
88%
79%
76%
78%
86%

22500
28200
17500
8500
23000
39000
22000

3,6
1,5
5,7
5,4
1,5
3,1
1,4

9257
2055
11918
9747
8155
25918
4044

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑖𝑑𝑒𝑖𝑎𝑙 × 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎𝑠
× 100
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑑𝑎𝑑𝑒 (%) =
× 100
Tempo disponível
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 (%) =

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎(€)
= Produção semanal (kg) x Lucro de cada kg embalado (€/kg) x (1 − 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑑𝑎𝑑𝑒)(%)
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Figura A 1- Lista de equipamentos da linha 1

Anexo 2- Estrutura e lista de equipamentos da linha 1
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Anexo 3- Ficha de paragens inicial
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Anexo 4- Estudo das paragens para a modificação da ficha de paragens
Etiquetadora

Transp. da Linha 1
60

Nº De ocorrências

Nº de ocorrências

70
50
40
30
20
10
0
Velocidade não adequada

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Não Funciona Problemas no
rotulador

Parado

Descrições das Falhas

Rolo Partido

Descrições das Falhas

Baepack

Forno Baepack

140

16

120

14

Nº de ocorrências

160

18

100
80
60
40
20
0

12
10
8
6
4
2
0
Forno Parado

Problemas
elétricos

Problemas de Velocidade não
Temperatura
adequada

Descrições das Falhas

Descrições das Falhas

Check weight
Nº de ocorrências

Nº De ocorrências

Não aplica
etiqueta

5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
Parada

Mal calibrada

Não rejeita

Descrições das Falhas
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Anexo 5- Registos automáticos

Figura A 2-Menu principal da aplicação VBA

Figura A 3-Menu Motivo de Paragem
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Figura A 4-Menu Lista De Equipamentos

Figura A 5-Menu de seleção da falha do equipamento Baepack
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Figura A 7-Menu de escolha da falha dos Transportadores

Figura A 6- Menu de escolha da falha da Check Weight

Figura A 8-Menu de escolha da falha da Etiquetadora
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Anexo 6- Estudo das causas de paragem- Transpo. de Doses e Circular

Figura A 9-Medição incorreta entre arrastadores

Figura A 10-Desgaste do Sensor
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Anexo 7- Manutenção Autónoma Semanal

Figura A 11-Menu principal, junção da Manutenção autónoma

Figura A 12-Menu Manutenção Autónoma
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Figura A 13-Manutenção Autónoma semanal_Pag1

Figura A 14-Manutenção Autónoma semanal_Pag2
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Figura A 15-Registos de problemas detetados pela manutenção autónoma
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Anexo 8- Fluxograma da aplicação
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Anexo 9- Atualização dos planos de manutenção planeada
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