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RESUMO 
 
 

METODOLOGIA TPM APLICADA NA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL. Este trabalho tem como 
fundamento a apresentação e o estudo da metodologia TPM, aplicada diretamente na 
manutenção industrial, gerando um grande benefício em todo o seu processo produtivo e da 
manutenção tais como: preditiva, preventiva, Autônoma e corretiva. Nas Indústrias o bom 
funcionamento de todos os equipamentos é de suma importância, pois seu funcionamento 
adequado e estruturado com toda confiabilidade possível para mate-lo em operação, irá 
prevenir as paradas imprevistas de processamento da matéria-prima, evitando custos 
desnecessários, e favorecendo o melhor uso do equipamento confiável, utilizar de forma 
correta e evitar possíveis paradas de produção, salientando a importância da manutenção 
industrial preventiva. Estimula-se também o seu planejamento e a redução do custo que é 
gerado após a sua implementação, explicando-se seus oito pilares, os sete passos da 
manutenção autônoma e preventiva, ressaltando e aprofundando o estudo mais abrangente na 
manutenção preventiva demonstrando todo o seu potencial, quando aplicado com foco. De 
acordo com a evolução da TPM dentro da organização são gerados grandes benefícios que 
vão desde mudanças de comportamentos pessoais até á produtividade com excelência, 
gerando assim reduções de custos, aumento de trabalho em equipe, transferências de 
conhecimentos entre diversas áreas desde autogestão até operador de linha de produção, 
comprometimento e atitude nas decisões com foco nos resultados. A metodologia aplicada na 
manutenção traz importantes resultados desde gestão administrativa até o funcionamento ideal 
dos equipamentos, que irão produzir isentos de quebras e consequentemente, de parada de 
linha no processo. A aplicação bem sucedida nas fábricas em que foram implementadas 
passaram a ser utilizada em todos os processos da empresa, tais como: atividades da 
qualidade, segurança, cuidados ambientais, manutenção dos equipamentos e máquinas, 
melhoria no processo, trabalho administrativo, logística e outros. Decidir adotar todo este 
conceito dentro de uma organização significa que todas as pessoas tem que estar envolvidas 
com toda a cadeia deste modelo de gestão, pois o comprometimento de todos é fundamental 
para proporcionar excelentes resultados que trarão um equilíbrio constante nas empresas, que 
beneficiarão com vantagens significantes perante seus concorrentes no mercado e uma grande 
satisfação na qualidade de seus produtos. O presente estudo aplicado diretamente na 
manutenção industrial teve como objetivo principal analisar toda a cadeia deste método, 
visando a evolução dos pilares e com o foco nos tipos de manutenção realizada que irá 
prevenir paradas imprevistas no processo produtivo. Observamos que com aplicação dos 
métodos estudados tivemos aproximadamente vinte por cento na redução de quebras, quinze 
por cento na redução de custo e vinte por cento no aumento da produtividade. Com base nisso 
concluímos que podemos garantir maior competitividade de mercado, excelência em 
manufatura, qualidade no produto final, satisfação dos clientes e seus colaboradores, redução 
de custo e quebra zero. Palavra Chave: TPM; Competitividade; Produtividade.  


