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“When you cannot make pure goods at full weight,  

go to something else that is honest,  

even if it means breaking stone.” 

 
James Gamble 
(Mid – 1800s) 
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Resumo 

Esta dissertação decorre do projecto de fim de curso em empresa e veio de encontro a uma 
necessidade apresentada pela fábrica da Procter & Gamble Porto, em relação à auditoria de 
Fase 2 de IWS - Sistema de Trabalho Integrado da P&G. Assim, o projecto foi proposto para 
contribuir com o Pilar da Manutenção Autónoma na conclusão da implementação do Passo 4 
nos equipamentos e equipas das linhas de produção e na implementação do Passo 5 em pelo 
menos num dos módulos de operação.  

A teoria geral abordada refere-se à Manutenção Produtiva Total - TPM, com foco em 
Manutenção Autónoma. Sendo que, o desenvolvimento prático do projecto foi centrado nas 
metodologias internas da P&G, com a utilização de várias ferramentas e bastante trabalho 
prático. O contacto diário que a autora manteve com os líderes das equipas e com os 
operadores de linha, foi de fundamental importância para desenvolver um trabalho totalmente 
orientado à realidade e necessidade da fábrica. 

Ao longo do relatório, uma série de aplicações práticas são descritas, conforme foram 
realizadas as implementações dos passos propostos. Sempre que possível, são referidos os 
objectivos que os passos requerem e realizadas comparações com os passos da AM já 
implementados. 

Devido às implementações realizadas, foi possível alcançar resultados bastante satisfatórios, 
tanto em relação à facilitação do dia-a-dia dos operadores, os quais demonstraram apreço 
pelas novas formas de trabalho, quanto na redução de paragens e perdas, levando a um 
aumento da eficiência, e consequente lucro a longo prazo. Por fim, destaca-se que o Pilar da 
Manutenção Autónoma apresentou excelentes resultados na auditoria de IWS e que a fábrica 
foi reconhecida com 87% de aprovação. 
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Autonomous Maintenance in Operations 

 

Abstract 

This dissertation stems from the project in a company and came to meet a need presented by 
Procter & Gamble Porto Plant, in relation to the audit of Phase 2 of IWS - Integrated Work 
System of P&G. Thus, the proposed project was proposed to contribute to the Autonomous 
Maintenance Pillar in completing the implementation of Step 4 in the teams and equipment of 
the production lines and in the implementation of Step 5 in at least one of the operation 
modules. 

The general theory addressed is the Total Productive Maintenance - TPM, focusing on 
Autonomous Maintenance. Since the practical development of the project was focused on 
internal methodologies of P&G, using various tools and much practical work. The daily 
contact that the author had with the team leaders and line operators was crucial to develop a 
work totally focused on reality and necessity of the plant. 

Throughout the report, a number of practical applications are described, according with the 
proposal steps implementation. Whenever possible, the objectives required by the steps are 
referred and comparisons are made with the AM steps already implemented. 

Because of the performed implementations, it was possible to achieve quite satisfactory 
results, both in relation to facilitating the operators' day-to-day work, whom demonstrated 
esteem for the new forms of work, and in the reduction of downtimes and losses, leading to 
increased efficiency, and consequently to long-term profit. Finally, it stands out that the 
Autonomous Maintenance Pillar showed excellent results in the audit of IWS, and the plant 
was recognized with an 87% approval. 
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1. Introdução 

1.1 Contexto 

Através da literatura explorada, pode-se constatar que a manutenção, antes tratada como 
factor de custos adicionais e pouco visível para as empresas, aos poucos foi sendo 
aperfeiçoada e ganhando a sua devida importância. Hoje é considerada uma função estratégica 
no ambiente industrial, sendo um agente de optimização da produção e, consequentemente, de 
lucros. 

Neste cenário, foi de fundamental importância o advento da Manutenção da Produtividade 
Total (TPM). Esta filosofia veio a englobar três das maiores forças de produção: a utilização 
plena dos equipamentos, a eficácia dos processos e o melhor desempenho do factor humano. 
Por apostar nas acções de prevenção, motivadas pela reeducação das pessoas e dos trabalhos 
em equipa, a sua aplicação tem baixos investimentos e alta capacidade de retorno, conduzindo 
a empresa a um cenário de custos competitivos e produtos de qualidade total. Assim, a TPM 
ganhou e vem ganhando cada vez mais espaço no mercado, sendo implementada por 
empresas dos mais diferentes ramos de actividades que procuram sustentabilidade e 
perpetualidade no mundo dos negócios.  

A Procter & Gamble, empresa onde este projecto foi desenvolvido, já há muitos anos que 
incorporou a filosofia TPM aos seus negócios. Sendo de importância destacar que hoje a 
mesma possui a sua forma própria e única de tratar a referida filosofia, juntamente com 
demais metodologias e documentações internas que desenvolveu. Com base neste contexto e 
na estratégia da empresa este projecto veio contribuir para a continuidade da implementação 
da Manutenção Autónoma. 

1.2 Apresentação da Empresa Procter & Gamble1 

A Procter & Gamble foi fundada em 1837, por William Procter e James Gamble e começou 
como uma pequena empresa familiar fabricante de sabonetes e velas na cidade de Cincinnati - 
Ohio, Estados Unidos. Actualmente, a P&G comercializa aproximadamente 300 marcas em 
mais de 160 países, possui operações em cerca de 80 países e é considerada uma das maiores 
e mais bem sucedidas companhias de bens de consumo do mundo. É líder em numerosos 
sectores do mercado, como por exemplo: detergentes, produtos de limpeza, produtos de 
beleza, produtos farmacêuticos, fabrico de papel ou bens alimentares. A consulta do Anexo A 
permitirá obter mais informações sobre a história da empresa.  

A Procter & Gamble Porto nasceu através da aquisição, em Dezembro de 1989, da empresa 
Neoblanc, Produtos de Higiene e Limpeza, Lda. Esta empresa era já líder no mercado 
nacional da venda de lixívia e contava com uma fábrica com 14 anos de laboração em 
Matosinhos. Numa óptica de internacionalização e tendo em conta que o custo logístico da 
lixívia representa uma componente importante no custo final do produto, a Companhia acabou 
por decidir adquirir a empresa de Matosinhos. Aproveitando a mais-valia que a marca 
Neoblanc tinha em Portugal, a P&G resolveu manter a marca Neoblanc no mercado 
português.  

                                                 
1 Como referências foram utilizados documentos internos e informações do site da empresa. 
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A fábrica do Porto beneficiou-se da experiência e formação de outra fábrica de lixívia, 
Bariano, em Itália. Rapidamente foram introduzidos novos sistemas de produção aliados à 
melhoria das tecnologias de que dispunham. Através da experiência técnica e profissional 
conseguiu tornar-se numa referência para a Companhia (dentro do segmento da lixívia). Mais 
tarde, prestaria formação no Porto a várias equipas de fábricas da Companhia de outros países 
(México, África do Sul, Marrocos, Espanha, Brasil, Grécia e Turquia), que pretendiam iniciar 
e/ou melhorar a produção de lixívia. 

Actualmente, a fábrica do Porto dedica-se ao fabrico exclusivo de lixívia, produzindo uma 
totalidade de 13 variantes do produto. A fábrica está distribuída segundo o modelo Flat 
Organization, com apenas três níveis hierárquicos entre operadores fabris e a direcção. 
Contando com um total de 38 colaboradores, sendo que destes, 27 são técnicos que estão 
divididos em três turnos e os outros 11 ocupam cargos administrativos.  

Funcionalmente, está integrada à fábrica de Mataró – Espanha, com a qual troca sinergias, 
principalmente nas áreas de finanças, tecnologias de informação e gerência. 

1.3 Objectivos e Âmbito do Projecto  

A presente dissertação foi desenvolvida no âmbito da disciplina do 5º ano do Mestrado 
Integrado em Engenharia Industrial e Gestão da Faculdade de Engenharia da Universidade do 
Porto, intitulada Manutenção Autónoma em Operações. O projecto foi proposto pela empresa 
Procter & Gamble - Porto e desenvolvido no segundo semestre do ano académico 2008/2009. 

A empresa objecto de estudo caminha rumo à certificação da Fase 2 de IWS. Assim, este 
projecto de dissertação veio de encontro a esta necessidade para contribuir com o Pilar da 
Manutenção Autónoma na conclusão da implementação do Passo 4 nos equipamentos e 
equipas das linhas de produção e na implementação do Passo 5 em pelo menos um dos 
módulos de operação.  

Com a certificação de mais uma das fases da Manutenção Autónoma a fábrica do Porto, além 
das melhorias obtidas, passa a demonstrar uma autonomia cada vez maior nas operações que 
realiza, isto é, os seus operadores estarão ainda mais treinados e prontos para assumirem 
responsabilidades sobre seu local de trabalho e equipamentos. Além de detectarem problemas, 
estarão aptos a realizar análises sob aspectos científicos e tratar dos problemas quando 
possível, com um contributo cada vez mais significativo para com a empresa.  

1.4 Metodologia do Projecto 

Como metodologia de trabalho primeiro foi descrito o estado da arte, que serviu de referência 
e comparação às metodologias próprias da empresa objecto de estudo. E, além disso, contribui 
para melhorar o conhecimento da autora sobre o assunto abordado.  

Para alcançar os objectivos propostos pelo projecto, baseado na metodologia do Integrated 
Work System (IWS) da empresa Procter & Gamble, foi seguida a metodologia proposta pelo 
Pilar da Manutenção Autónoma, que se encontra no AM Pillar Guidebook criado por uma 
equipa da própria empresa. Esta implementação, além de ter seu foco nos objectivos globais 
da empresa, neste caso, está dirigida ao Compelling Business Need (CBN) da fábrica do Porto.  

O projecto desenvolveu-se nas áreas de Enchimento e de Produção de Embalagens 
(Insuflação de Garrafas). Sendo que, para a implementação dos passos propostos pelo Pilar da 
AM, foi de fundamental importância a utilização das ferramentas que esta metodologia 
propõe, assim como, o contacto diário que a autora manteve com os líderes das equipas e com 
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os operadores. Devido aos conhecimentos práticos adquiridos ao longo dos anos na empresa, 
os colaboradores puderam contribuir com o fornecimento de muitas informações úteis. Desta 
forma, afirma-se que todo o trabalho foi desenvolvido orientado à realidade e necessidade 
apresentada pela fábrica.  

1.5 Estrutura da Dissertação  

O presente documento está organizado em seis capítulos existindo também informações na 
forma de anexo ao final do documento.  

Após a Introdução, contida no início desta secção, no Capítulo 2 são apresentados alguns dos 
conceitos internos da P&G que são cruciais à empresa, e, assim foram, para o 
desenvolvimento do projecto. Ao longo do capítulo, é apresentado um estudo sobre 
Manutenção Produtiva Total – TPM, com a descrição das problemáticas, metodologias e 
ferramentas usuais, centrando-se no Pilar da Manutenção Autónoma. Quando possível, 
devidas comparações são realizadas com as metodologias utilizadas pela empresa objecto de 
estudo.  

No Capítulo 3, apresenta-se o caso prático de estudo. No início do Capítulo é feita a 
caracterização dos produtos e processo produtivo da fábrica do Porto, a fim de demonstrar as 
áreas onde o projecto teve acção directa. Descreve-se a situação inicial da empresa, referente 
ao início do projecto, e apresentam-se, os objectivos propostos aos Passos 4 e 5 da 
Manutenção Autónoma. 

No Capítulo 4, são descritas todas as actividades que foram realizadas para implementar os 
Passos 4 e 5 da Manutenção Autónoma. Ao longo do Capítulo foram apresentadas as 
ferramentas e os materiais desenvolvidos. 

No Capítulo 5, são apresentados os principais resultados obtidos com a implementação dos 
Passos 4 e 5, conforme as metodologias propostas pela Manutenção Autónoma. Os resultados 
apresentados encontram-se divididos em qualitativos e quantitativos referentes a cada um dos 
módulos que o projecto teve actuação mais directa. 

Finalmente, o Capítulo 6 através da conclusão, procura apresentar uma integração de todo o 
conteúdo que esta dissertação abordou, além das perspectivas de trabalhos futuros. 
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2. Estado da Arte 

Este capítulo apresenta inicialmente alguns dos conceitos internos da P&G que influenciaram 
este projecto. A partir de uma pesquisa realizada em diversas fontes, foi possível reunir as 
informações de maior relevância sobre a Manutenção Produtiva Total - TPM, com foco no 
Pilar da Manutenção Autónoma. Destaca-se que ao longo do Capítulo, são realizadas as 
devidas comparações dos conceitos internos com a metodologia TPM. 

2.1 Conceitos Internos da P&G  

A empresa Procter and Gamble utiliza-se de muitas metodologias e conceitos internos, e 
como estes muitas vezes apresentam uma interpretação interna única, torna-se essencial aqui 
apresentá-los.  

A condução do negócio na fábrica do Porto assenta-se nos princípios orientadores de Visão, 
Cultura e Compelling Business Need (CBN). Sendo que estes apoiam-se nos princípios gerais 
da empresa e no Integrated Working System (IWS), que é largamente utilizado por todos os 
departamentos da P&G e assim o foi para este projecto. 

2.1.1 Compelling Business Need - CBN 

De forma a centralizar os esforços em objectivos claros e absolutamente determinados, a 
fábrica do Porto utiliza-se do Compelling Business Need - CBN que actua em conjunto com 
os princípios orientadores da Visão e Cultura. Os indicadores de CBN constituem o elemento 
quantificável da visão da fábrica do Porto, estes indicadores são depois associados a quadros 
de resultados, que se partilham com toda a organização. A dimensão quantificável de cada 
parâmetro do negócio é extremamente relevante, porquanto consubstancia a passagem de um 
conjunto de intenções para uma realidade palpável e real, assim como é apresentado na  

Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Actual CBN da fábrica do Porto 
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2.1.2 Integrated Work System - IWS 

A metodologia Integrated Work System – IWS é especialmente abordada devido à grande 
importância que hoje apresenta para a empresa e por ter sido essencial à execução deste 
Projecto de Dissertação. 

O IWS é um sistema de trabalho que constrói uma estratégia direcionada para alcançar e 
sustentar avanços dos resultados através de 100% do envolvimento do empregado e uma 
mentalidade de perda zero. O IWS garante que todos os funcionários estão alinhados e 
participam activamente na realização dos objectivos do negócio, também conhecido como o 
Compelling Business Need (CBN), através da aprendizagem contínua e da utilização das suas 
capacidades. A mentalidade de “zero perdas” promove a identificação das perdas (tanto da 
empresa, como de comportamento) nos sistemas. Essas são então priorizadas e acabam por ser 
eliminadas através da resolução dos problemas pela causa base. 

Antes de alcançar a metodologia IWS, a empresa Procter and Gamble tentou vários sistemas 
de gestão para melhorar os seus processos de trabalho. Inicialmente a metodologia IWS 
focava-se nas operações de manufactura, utilizando TPM, PR e HPWS. Sendo que estes eram 
abordados de forma independente, mas por caminhos paralelos. Durante aproximadamente 5 
anos a empresa realizou um estudo sobre TPM, e por volta do ano 2000, concluiu que as 
melhorias dos resultados dos negócios da empresa poderiam ser aceleradas integrando os três 
conceitos, conforme a Figura 2. 

 

Figura 2 – Sistema de Trabalho Integrado – IWS 
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Desta forma, o IWS passou a ser uma ideologia de sistema integrado de trabalho que utiliza 
ferramentas, sistemas, princípios e capacidades para ajudar na identificação e eliminação de 
perdas. Descrevem-se de seguida os conceitos que integram o sistema IWS. 

• Manutenção Produtiva Total (Total Productive Maintenance – TPM): Uma abordagem 
mais detalhada deste assunto é apresentada no subitem 2.2. dado que a Manutenção 
Autónoma, que é um dos Pilares do TPM, é tema principal deste Projecto de 
Dissertação. 

• Sistemas de trabalho de elevada performance (High Performance Working System – 
HPWS): A fábrica do Porto identifica o HPWS como STEP; Com o STEP pretende-se 
desenvolver todas as pessoas da organização de modo a todos sentirem que 
contribuem para os melhores resultados da empresa. Este princípio fornece um 
enquadramento com os projectos da organização de maneira a maximizar o 
crescimento e a contribuição para que todos obtenham resultados de elevado 
desempenho.  
A empresa acredita fortemente que o respeito pela capacidade de todos os funcionários 
tem de estar presente para que os princípios do STEP possam ser efectivos e que este 
resultado se prolongue numa forma global, devido aos princípios focados na execução 
de excelência. Sendo que o propósito da P&G como organização é de fazer tudo o que 
for necessário para atingir sucesso no negócio em consonância com com os seus 
valores e princípios. 

• Fiabilidade de Processo (Process Reliability - PR): O princípio PR, que pertence ao 
Pilar Focus Improvement, é uma estratégia que aumenta a eficiência do equipamento 
para melhorar a disponibilidade da produção e a capacidade de utilização, o que 
proporciona grandes economias à empresa. É considerado um sistema fundamental 
para aumentar o rendimento e a produtividade para a melhoria de todos os resultados 
de negócio. 

Devido o IWS ser uma metodologia em constante evolução, recentemente com a incorporação 
da empresa Gillette, o Lean passou a ser mais um dos conceitos a integrar a sua estrutura.  

 

Perdas 

Ao tratar da metodologia IWS torna-se de grande importância referir as perdas, sendo 
considerado perda tudo que está para além do estado ideal. Assim, pretende-se alcançar 
situações de: 

- Zero defeitos;                                                 - Zero retrabalho; 

- Zero desperdício;                                           - Zero acidentes/incidentes; 

- Zero avarias;                                                  - Zero paragens não previstas no equipamento. 

A visão do IWS sobre zero perdas obriga a que os sistemas estejam prontos a identificar 
potenciais defeitos para eliminação e reaplicação de soluções. Pretende-se qualidade de 
produto, desenho de equipamento, materiais e todos os processos de trabalho e informação 
sem defeito algum, e ainda, sem qualquer tipo de acidente ambiental e pessoal. Para isso, 
torna-se necessário desenvolver sistemas de controlo visual aplicados de forma efectiva, 
novas iniciativas e tecnologias têm de ser executadas sem defeitos, o planeamento tem de ser 
feito de forma perfeita para reduzir as perdas, as bases de dados globais são de grande 
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importância, pois contêm toda a informação estandardizada, tornando as perdas e duplicações 
visíveis.  

Em termos de envolvimento a 100% do empregado, a visão do IWS diz que todos devem ser 
os próprios donos de sistema ou equipamentos em que trabalham, havendo assim uma 
vontade maior para melhorar o que lhes pertence. Desta forma, a organização beneficia-se em 
inúmeros aspectos: há um entusiasmo em eliminar defeitos e perdas; todo o trabalho e planos 
de desenvolvimento estão 100% alinhados e integrados com a estratégia e objectivos globais; 
é respeitada e fomentada a diversificação e criada capacidade de inovação; todo o sistema é 
estandardizado, integrado, sincronizado e com capacidade de resposta; a informação é 
capturada na fonte, duma maneira standard, e depois é encaminhada através dos sistemas para 
todos os destinos necessários; a organização torna-se flexível e de rápida aprendizagem, num 
processo de melhoria contínua.  

 

Sistemas de Melhores Práticas 

Na linha de pensamento das iniciativas estratégicas, a empresa P&G recorre a um grande 
número de sistemas de melhores práticas, que são ferramentas e metodologias utilizadas, 
readaptadas ou mesmo desenvolvidas pela própria empresa conforme as suas necessidades de 
negócio. Sendo que no decorrer do relatório estas serão abordadas mais detalhadamente. 

 

2.2 Manutenção Produtiva Total – TPM  

2.2.1 Conceitos Fundamentais e Evolução  

A conservação de bens sempre foi uma prática comum desde os primórdios da civilização. 
Mas foi somente no século XVI, com o advento das primeiras máquinas têxteis a vapor, que o 
termo Manutenção surgiu.  

Ao longo do desenvolvimento industrial, conforme as necessidades dos negócios, o processo 
de manutenção foi sofrendo grandes transformações.  

Segundo KARDEC (2001) que foi um dos primeiros estudiosos em TPM, relatou que a partir 
de 1930 a evolução da manutenção pode ser dividida em três fases: 

• Primeira Geração: corresponde ao período antes da Segunda Guerra Mundial. Neste 
período a indústria era pouco mecanizada, os equipamentos eram simples e super 
dimensionados. A produtividade não era prioritária, assim, executava-se simplesmente a 
manutenção por quebra ou manutenção correctiva. 

• Segunda Geração: corresponde ao período pós-guerra, até à década de 1960. Após a 
guerra houve uma grande procura de todos os tipos de produtos. Como consequência, 
houve um aumento da mecanização e da complexidade das instalações industriais. Assim, 
para atender a essa procura e complexidade, surgiu o conceito de Manutenção Preventiva, 
cujo foco era realizar a manutenção periódica, baseado no histórico de funcionamento do 
equipamento ou conforme as orientações dos manuais. 

• Terceira Geração: teve início a partir da década de 1970, em que houve um acelerado 
processo de mudança nas indústrias. A preocupação com a fiabilidade dos produtos e 
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processos norteou todas as iniciativas. O foco era manter os processos sem falhas, avarias 
e acidentes, maximizando a produção e minimizando os custos.  

Foi nessa época que surgiu a Manutenção Produtiva Total. Mesmo havendo divergência de 
opiniões sobre a origem dessa filosofia, quem recebeu crédito por definir os conceitos e 
contribuir para a implementação em diversas fábricas no Japão foi Seiichi Nakajima, um alto 
funcionário do Japan Institute of Plant Maintenance – JIPM. 

NAKAJIMA em 1989 propôs um significado para cada letra do termo TPM: 

• T – Total: Total nos sentidos de eficiência global, ciclo total de vida útil do sistema de 
produção e de todos os departamentos e de participação;  

• P – Produtiva: A busca do sistema de produção até o limite máximo da eficiência, 
atingindo "zero acidentes, zero defeitos e zero quebras / falhas ", ou seja, a eliminação 
de todos os tipos de perda até chegar ao nível zero; 

• M – Manutenção: Manutenção no sentido amplo, que tem como objecto o ciclo total 
de vida útil do sistema de produção e designa a manutenção que tem como objecto o 
sistema de produção de processo único, a fábrica e o sistema de vendas. 

Segundo o JIPM, a actual evolução do TPM estaria centrada na Gestão da Performance Total. 
Sendo este um processo de melhoria contínua e não uma metodologia fechada, normalizada 
ou pré-estabelecida. Assim, a implementação dessa metodologia vai depender do bom senso e 
da criatividade de todos em busca da estratégia traçada pela empresa. 

2.2.2 Objectivos e Benefícios do TPM 

A metodologia TPM tem como objectivo principal a eliminação de todas as perdas, e, por 
conseguinte, considera Zero Falha e Zero Avaria das máquinas ao lado de Zero Defeito nos 
produtos e Zero Perda nos processos. 

Em resumo, o objectivo básico do TPM, de acordo com IM&C Internacional (2006, p. 7), 
está relacionado aos 4 M´s, as quatro maiores perdas: 

• Man: desenvolver habilidades e competências; 

• Machine: identificar pontos fracos e corrigir; 

• Material: optimização do uso e sua transformação; 

• Method: potencializar a tecnologia disponível. 

O primeiro M (mão-de-obra) representado pelo homem, é considerado o mais relevante para a 
eliminação das perdas, tendo em consideração a sua capacidade de pensar, desenvolver e 
criar. Sendo que os demais activos dependem da capacidade intelectual das pessoas, pois 
somente estas são capazes de efectuar melhorias. 

Considera-se ainda que com o trabalho sistemático destes M´s, pode-se atingir um 5º M 
(Money) que gera maior output (produto) com menor input (capital). 

Quanto aos benefícios que o TPM pode trazer às empresas que adoptam esta filosofia, são 
inúmeros. Um exemplo concreto e de fácil percepção pode ser demonstrado conforme o 
pesquisador Terry Wireman relatou em seu livro TPM: An American Approach, dizendo que 
os números divulgados por conceituadas empresas americanas que implementaram o TPM são 
elucidativos. Algumas das vantagens que estas empresas apresentaram foram: 
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• Aumento de produtividade de 100 a 200%; 

• Redução das paragens por avarias até 97%; 

• Redução de defeitos maior que 99%; 

• Reclamações de clientes reduzidas em 50%; 

• Redução nos custos de manutenção em 30%; 

• Aumento no fluxo de sugestões e propostas em 200%; 

• Eliminação total das infracções ambientais e de segurança. 

2.2.3 Ferramentas do TPM 

Em sua essência o TPM requer um investimento na formação e no desenvolvimento do 
conhecimento das pessoas. Assim, a implementação desta metodologia dá-se com a adopção 
de diversas ferramentas, sendo aqui apresentadas as conhecidas como os “tesouros” do TPM 
e, ao longo do desenvolvimento do trabalho, muitas outras serão detalhadas conforme as 
necessidades apresentadas. 

• One Point Lesson – OPL: conhecida como Lição Ponto-a-Ponto ou Lição Pontual. 
Trata-se de uma importante ferramenta de carácter ilustrativo, que contribui para a 
transmissão de conhecimentos e estimula a auto-aprendizagem. Visa educar, treinar e 
capacitar as pessoas de modo rápido, claro e objectivo. 

“A metodologia prevê que se utilize para a realização de treinos um recurso 
muito eficiente para a multiplicação de conhecimentos: a lição pontual, 
onde é divulgado um conhecimento, uma melhoria ou uma solução em folha 
de papel.” (PALMEIRA; TENÓRIO 2002, p.147). 

 

A P&G considera OPL, conforme apresentado no Anexo B, uma importante 
ferramenta de formação que é usada regularmente para documentar respostas às 
perguntas, melhorias e aprendizagens das equipas. Sendo normalmente utilizada para 
Treino e Formação. Portanto, é de fundamental importância que esta seja uma rotina 
normal diária criada e compartilhada por todos, a fim de resolver anomalias e como 
fonte de informação. 

• Reuniões: nas reuniões da equipa são tratados assuntos de interesse geral, bem como 
avaliados os indicadores de performance, a padronização e comunicação entre 
diferentes equipas e turnos. Alguns assuntos são essenciais para abordar em todas as 
reuniões, como por exemplo: estratificação e quantidade de etiquetas por pessoa e por 
problema, resultado de segurança, cumprimento das rotinas de manutenção autónoma 
pelos operadores, resultados das auditorias de inspecção electromecânica e de limpeza, 
etc. 

• Quadro de actividades: o quadro de actividades da equipa tem como objectivo 
promover de forma padronizada a comunicação entre as equipas. Consiste num local 
aberto, onde é exposta uma série de documentações, assim como: fotos e nomes dos 
participantes, divisão de funções, gráficos de resultados, controlos diários, eficiência 
global dos equipamentos, segurança e etc. O quadro de actividades é uma ferramenta 
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de trabalho da equipa onde se pode observar as prioridades, resultados, planos de 
acção e etc. 

É importante ressaltar que estas ferramentas além de serem facilmente aplicáveis, apresentam 
um investimento quase nulo e uma alta capacidade de retorno, principalmente em relação aos 
lucros nas operações. 

2.2.4 Os Pilares do TPM 

Conforme o conceito original da Toyota, a filosofia TPM é fundamentada em oito pilares, 
para os quais deve ser definida uma equipa e o respectivo líder da equipa. Para que a 
implantação deste modelo de gestão voltado para a qualidade e produtividade possa 
sobreviver e ter sucesso, a sua estruturação deve estar em consonância com a estrutura 
hierárquica da empresa. Todo o trabalho de implementação dos pilares deve estar centrado no 
PQCDSM – Produtividade, Qualidade, Custos, Distribuição, Segurança e Moral, que 
sumariza as áreas de resultados a rever, tendo em consideração que as organizações são livres 
para adaptá-la às suas características e estratégias.  

A P&G conforme o seu princípio IWS, possui uma estrutura formada por 11 pilares, 
conforme a Figura 3. Cada pilar é considerado um “centro de excelência”, sendo que cada um 
deles tem naturalmente um líder por fábrica e este responde ao líder da sua região. Os líderes 
são responsáveis por convocar reuniões com as pessoas indicadas, tomar decisões e conduzir 
a execução das acções. As actividades que estes pilares englobam, criam as capacidades para 
alcançar zero perdas e zero defeitos. 

 

 

Figura 3 – Pilares do IWS 
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O Pilar da Manutenção Autónoma encontra-se em destaque devido este projecto ter sido 
baseado quase que inteiramente neste Pilar. Abaixo segue apenas umas descrição sucinta 
desses onze pilares que compõem a actual Metodologia IWS da P&G: 

• Leadership Pillar - LEAD: O Pilar de Liderança tem como objectivo dotar a 
organização das ferramentas necessárias para que os líderes a conduzam de maneira a 
que esta apresente resultados de negócio superiores através da implementação da 
metodologia IWS. 

• Organization Pillar – ORG: O Pilar de Organização fornece ferramentas e capacidade 
que suportam a necessidade de negócio definida pelo pilar de liderança através do 
envolvimento de todos os colaboradores e da mentalidade de zero defeitos. 

• Focused Improvement Pillar – FI: O Pilar da Melhoria Focada consiste nas actividades 
e sistemas que maximizam a eficácia global dos equipamentos, processos e da 
organização através da intransigente eliminação de perdas e melhorias de todas as 
medidas críticas da fábrica. 

• Autonomous Maintenance Pillar – AM: O Pilar da Manutenção Autónoma tem como 
objectivo implementar nas equipas uma filosofia de zero defeitos sem necessidade de 
intervenção externa. 

• Progressive Maintenance Pillar – PM: O Pilar da Manutenção Progressiva permite 
atingir óptimas condições de equipamento e de processo de uma forma eficiente e ao 
menor custo. 

• Education and Training Pillar – E&T: O Pilar de Educação e Treino cria capacidade 
para eliminar perdas devido a falta de habilidades/conhecimento ou à ineficácia dos 
sistemas de treino. 

• Initiative Management Pillar – IM: O Pilar da Gestão de Iniciativa fornece sistemas 
para definir, desenhar e implementar projectos ao menor custo eliminando defeitos, 
perdas e trabalho extra. 

• Quality Pillar – Q: O Pilar de Qualidade tem como objectivo desenvolver a capacidade 
de assegurar zero defeitos, zero incidentes de qualidade e todas as expectativas e 
requerimentos definidos pela P&G. 

• Work Process Improvement Pilar – WPI: O Pilar de Melhoria de Processos de 
Trabalho tem como objectivo a optimização e estandardização de processos de 
maneira a aumentar a produtividade e reduzir custos. 

• Health, Safety and Environment Pilar – HS&E: O Pilar de Saúde, Segurança e 
Ambiente mantém os sistemas que asseguram a segurança das pessoas, equipamento e 
ambiente com o objectivo de zero acidentes e incidentes. 

• Supply Network Pillar – SN: O Pilar da Cadeia de Abastecimento visa assegurar a 
capacidade de eliminar perdas como definido pelas necessidades do negócio e pela 
CBN da fábrica, e a integração dos fornecedores e clientes de maneira a criar um 
sistema óptimo de inventário, planeamento e produção. O estado ideal deste pilar seria 
definido pela sua habilidade para preencher perfeitamente as necessidades de 
capacidade da cadeia de abastecimento. 
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2.2.5 Manutenção Autónoma – AM 

A Manutenção Autónoma é considerada um dos pilares de maior importância do TPM, por ser 
o ponto de partida para a implementação e o desenvolvimento deste método. É nas actividades 
de Manutenção Autónoma que os operadores começam a receber formação para assumirem 
responsabilidades sobre o seu local de trabalho e equipamentos. Eles mudarão a sua visão em 
relação ao trabalho, tornando-se mais capacitados e habilitados para a gestão autónoma. 

De acordo com a IM&C Internacional (2006, p. 3): 

“ (...) esta postura, este novo perfil, não se implanta num relance de olhos. 
Há necessidade de desenvolver em cada um dos operadores, a habilidade e 
a capacitação para a condução destas funções adicionais.” 

 

Conforme o AM Pillar Guidebook da P&G, a visão da Manutenção Autónoma é definida 
como: 

“As equipas trabalham com zero defeitos sem intervenção exterior.” 

 

Esta visão pode apenas ser alcançada com o desenvolvimento da capacidade de cada 
indivíduo e a capacidade total da equipa. A específica capacidade que a AM fornece pode ser 
vista em termos de que resultados são impactados, quais processos técnicos ou sistemas 
estabelecidos e quais comportamentos desenvolvidos. 

Para a empresa Procter & Gamble, embora todos os Pilares do IWS contribuam para construir 
a capacidade da organização, o Pilar da Manutenção Autónoma é o mecanismo primário para 
construir a capacidade da equipa. O Pilar da AM fornece um meio prático de tradução dos 
princípios do IWS e PVP num comportamento diário concreto e pode ser encarado como o 
veículo para o desenvolvimento de uma organização de alta performance. Assim, para que a 
empresa implemente de forma similar e efectiva cada etapa do Pilar da Manutenção 
Autónoma, uma equipa interna criou o AM Pillar Guidebook. Sendo este estruturado da 
seguinte forma: 

• Volume 1: Visão Global do Pilar da AM e como gerir e administrar o Pilar AM; 

• Volume 2: Como implementar os passos – sábias melhorias das actividades; 

• Volume 3: Standards, SOP’s e CBA’s que suportam os trabalhos processados nos dois 
volumes anteriores. 

As capacidades que o Pilar da AM fornece devem ser encaradas como base na  
actual capacidade da organização. É importante que os líderes de negócio avaliem as suas 
capacidades e os relativos pontos fortes e fracos da organização. Para assegurar uma 
abordagem equilibrada, a avaliação deve ser feita em termos de áreas de domínios gerais 
como os resultados, sistemas e comportamentos. O IWS fornece algumas ferramentas para 
ajudar com esta avaliação, tais como as análises de perdas e a avaliação da organização 
contida no pilar da organização. 

A implementação de métodos e actividades que contribuem para desenvolver a capacidade 
AM, conforme o Pilar Global da P&G são construídos em função de mecanismos que 
trabalham juntos para entregar a capacidade requerida de uma forma comprovada. Sendo estes 
mecanismos descritos como: 



Manutenção Autónoma em Operações 

 

 13

• Pequeno grupo de actividades: A pequena estrutura do grupo cria um ambiente para 
desenvolver os comportamentos descritos anteriormente, e portanto, permite aos 
indivíduos e equipas atingirem o nível pleno de autonomia. 

• Passos do processo: Fornece uma abordagem disciplinada para desenvolver 
habilidades e suporte de sistemas de trabalho diário. Os passos do processo garantem 
também que o desenvolvimento é feito em blocos gerenciáveis e na sequência 
adequada. 

• Processo de auditoria: Assegura que a capacidade esperada em cada passo é alcançada, 
assim como proporciona um meio formal para reconhecer os progressos e incentivar 
um maior desenvolvimento.  

• Treinos no trabalho: Facilita o conceito do “ aprender fazendo” e assegura que a 
capacidade desenvolvida está de encontro com as reais necessidades das equipas de 
produção. 

2.2.5.1 Objectivos da Manutenção Autónoma 

A aplicação dos princípios básicos da Manutenção Autónoma visa principalmente a 
eliminação de perdas por toda a empresa. Assim, os objectivos gerais que a AM apresenta 
podem ser descritos como: 

• Capacitar as pessoas no sentido de desenvolver as suas competências técnicas e 
estimular o trabalho autónomo e o auto-desenvolvimento; 

• Reduzir falhas nos equipamentos, no tempo de pequenas paragens, nos stocks, nas 
perdas para o meio ambiente e nos custos;  

• Minimizar os tempos em que os equipamentos operam sem produzir ou com restrições 
na produção; 

• Eliminar ou diminuir os produtos com defeitos e os acidentes;  

• Elevar a produtividade. 

2.2.5.2 As Sete Etapas da Manutenção Autónoma 

Em conformidade com a teoria geral do TPM, assim como para a empresa P&G, o processo 
de implementação da Manutenção Autónoma é composto por sete passos mais o passo zero. 
Como se percebe e conforme a Figura 4 retrata, cada passo tem um objectivo específico que 
corresponde aos objectivos globais da Manutenção Autónoma. Estes objectivos específicos só 
poderão ser alcançados com a correcta implementação das actividades correspondentes a cada 
passo. Sendo que, por fim, devem cumprir os requisitos exigidos pela auditoria da Fase 
correspondente. 
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Figura 4 – Etapas da Manutenção Autónoma 

 

Desta forma, o processo de implementação dos passos da AM providencia uma disciplinada 
abordagem no desenvolvimento de habilidades e sistemas de suporte diário de trabalho. Sendo 
estes realizados em blocos gerenciáveis e conforme a sequência determinada. 

Abaixo é apresentado uma pequena descrição de cada um dos passos da Manutenção 
Autónoma. Nos próximos Capítulos, os Passos 4 e 5 são apresentados de forma mais 
detalhada, com uma abordagem em como ocorreu a implementação destes dois passos na 
empresa objecto de estudo.  

 

PASSO ZERO – Preparação  

Etapa em que serão divulgadas as estratégias de implementação do TPM. 

Durante esta fase os líderes de AM devem trabalhar com os proprietários dos demais pilares, a 
fim de definirem em conjunto as modalidades de integração e, em seguida, desenvolverem os 
planos mestres dos pilares. 

 

PASSO 1 – Limpeza Inicial 

Nesta etapa, são realizadas as primeiras limpezas e como principal foco deve-se aproveitar o 
acto de limpeza das máquinas para detectar os problemas que causam as sujidades, 
identificação de partes soltas, desgastes, desalinhamentos, fontes de contaminação, danos 
gerais, riscos de incidentes e locais de difícil acesso. 

A partir desta etapa, o uso dos cinco sentidos humanos é bastante difundido como meios 
rápidos de inspecção. 

Principais objectivos: Eliminar causas de deterioração como poeira, sujidade acumulada; 
Prevenir a deterioração acelerada; Melhorar a qualidade da inspecção e correcção, reduzindo 
o tempo requerido; Descobrir e tratar defeitos escondidos; Corrigir falhas menores. 
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PASSO 2 – Eliminação de Fontes de Sujidade e Locais de Difícil Acesso  

Como o próprio nome determina, as fontes de sujidade e os locais de difícil acesso devem ser 
eliminados. 

Principais objectivos: Consolidar a restauração obtida no passo anterior e preparar os 
equipamentos para o próximo passo; Melhorar a fiabilidade inerente dos equipamentos, 
evitando que a poeira e outras contaminações se acumulem; Melhorar e facilitar a 
manutenção, tornando a limpeza, inspecção e lubrificação mais fáceis; Melhorar ou eliminar 
as áreas de difícil acesso. 

 

PASSO 3 – Estabelecimento de Programas Provisórios de Limpeza, Lubrificação, Inspecção 
e Reaperto 

No terceiro passo prevê-se a elaboração dos manuais com as normas básicas provisórias para 
as inspecções. Baseado nas lições aprendidas nos passos anteriores, a equipa deve elaborar os 
programas CIL (Cleaning, Inspection and Lubrication) e controlos visuais. É nesta etapa que 
as equipas começam a receber formação. 

Principais objectivos: Manter as três condições básicas para a conservação adequada dos 
equipamentos e prevenir a deterioração; Realizar inspecções precisas através dos controlos 
visuais. 

 

PASSO 4 – Inspecção Geral  

Esta etapa exige o desenvolvimento dos operadores para compreender as funções básicas, a 
estrutura e os princípios de funcionamento dos equipamentos. Para que sejam capazes de 
identificar defeitos existentes, efectuar reparos e restaurar o equipamento trazendo-o de volta 
à sua condição original. 

Nas etapas anteriores os operadores apenas detectavam as anomalias; agora com os treinos e 
qualificações que recebem em cada categoria, que deve ser definida pela fábrica, passam a 
compreender mais profundamente sobre as estruturas e as funções dos equipamentos.  

Principais objectivos: Operadores capacitados em técnicas de inspecções baseadas em 
manuais; Habilidade para inspeccionar as partes principais dos equipamentos, restaurar as 
deteriorações, melhorar a fiabilidade. Facilitar inspecções através de métodos inovadores e 
uso intenso de controlos visuais. 

 

PASSO 5 – Inspecção Autónoma  

O Passo 5 vem de forma a consolidar os standards criados nos passos 1 a 4 com os já 
existentes em um único programa integrado de inspecção. Esta abordagem integrada volta-se 
à eficiência de inspecção e é o próximo passo natural para efectivar o nível de componentes 
de inspecções desenvolvidas no Passo 4. Esta consolidação de inspecções continua a focar nas 
recorrentes áreas problema, resultando na redução de paragens contínuas e permitindo 
intervenções mais autónomas nas operações e aumento da utilização de equipamentos. Nesta 
etapa, paragens não planeadas, avarias e defeitos de qualidade são praticamente eliminados. 

Principais objectivos: Criar um único standard integrado; Melhorar a eficiência para executar 
novo standard; Manter as condições óptimas dos equipamentos que já foram restaurados nos 
passos anteriores; Inovar sistemas de controlos visuais, com os pontos de inspecção e as rotas; 
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Sintomas de falhas de equipamentos são facilmente detectados; Consciencialização dos 
empregados sobre seu papel na manutenção planeada e Estimular a auto-gestão através das 
inspecções e reposição periódicas. 

 

PASSO 6 – Manutenção Autónoma Sistemática 

As etapas anteriores foram executadas com ênfase na manutenção das condições básicas e nas 
inspecções diárias, basicamente, em equipamentos. Esta destina-se a assegurar tanto a 
manutenção, quanto o controlo destas actividades, bem como ampliar os trabalhos nas áreas 
ao redor dos equipamentos e, principalmente, implementar o controlo de qualidade e 
processo. A partir desse ponto, as pessoas estão aptas para efectuarem melhorias contínuas no 
processo para garantir o controlo autónomo. 

Principais objectivos: Rever e melhorar o "lay-out" da fábrica; Sistematizar o controlo de 
trabalho em processos, produtos defeituosos, utilidades, folhas de cálculo, ferramentas e 
instrumentos de medida, etc; Educar e orientar em análises e técnicas de melhoria; Melhorar a 
compreensão entre equipamento e qualidade e estabelecer um sistema de manutenção da 
qualidade. 

 

PASSO 7 – Manutenção Autónoma Plena (Auto-Gestão) 

Ao longo das etapas, procura-se desenvolver a capacidade dos operadores. Assim, considera-
se que, ao atingir esta fase, já existe no operador a capacidade de raciocinar e executar por si 
próprio.  

Segundo descreveu IM&C Internacional, 2006, sobre este último passo: 

“Esta etapa visa formar pessoas para que possam agir como um comboio 
com energia própria, ao invés de como locomotivas movidas à electricidade, 
e capazes de alcançar as metas estabelecidas tanto pelas directrizes quanto 
pelos desafios da empresa.” (IM&C INTERNACIONAL, 2006, p.52). 

 

Principais objectivos: Recolher e analisar sistematicamente os dados para melhorar os 
equipamentos, elevar a fiabilidade, segurança, qualidade e processo; Melhorar continuamente 
os equipamentos, com base nos registos e análises criteriosas do MTBF. 
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3. Caso Prático de Estudo 

Este capítulo inicia-se por apresentar os produtos e processos de produção da fábrica em que o 
projecto foi desenvolvido, com destaque às áreas em que teve acção directa. Também é feita 
uma pequena descrição da situação da empresa quando o projecto teve início. No decorrer do 
Capítulo é relatado ao respeito dos objectivos pretendidos com a implementação dos Passos 4 
e 5 da Manutenção Autónoma.  

3.1 Caracterização dos Produtos e Processo Produtivo 

A primeira etapa do projecto consistiu num processo de familiarização com a empresa, suas 
linhas de produtos, processos e fluxos de fabricação, níveis de produção, procedimentos de 
gestão, máquinas e equipamentos, bem como dos recursos materiais e humanos vinculados ao 
sector de manutenção.  

A produção actual da fábrica do Porto consiste no fabrico de lixívia Neoblanc, sendo o 
produto final disponibilizado em embalagens de 1L, 2L, 2.5L e 4L. Cada tipo de produto 
possui entre duas a quatro variantes, existindo treze na totalidade:   

• 1L Tradicional, 1L Frescura do Campo, 1L Denso Perfumada Azul e 1L Denso 
Perfumada Verde; 

• 2L Tradicional, 2L Frescura do Campo, 2L Denso Perfumada Azul e 2L Denso 
Perfumada Verde; 

• 2.5L Tradicional, 2.5L Tradicional (Ace Espanha), 2.5L Frescura do Campo (Ace 
Espanha); 

• 4L Tradicional e 4L Frescura do Campo.  

Através da Figura 5 é possível demonstrar como se dá o fluxo produtivo da fábrica do Porto, 
sendo destacadas as áreas em que este projecto teve acção directa.  

O processo produtivo da lixívia passa pelas seguintes etapas: 

• Processo Químico: Engloba as actividades de descarga e armazenagem de matérias-
primas (Hipoclorito de Sódio, Soda Caustica, Tripolifosfato de Sódio) e a produção de 
lixívia, que consiste na mistura das matérias-primas, filtração, controlo de qualidade e 
armazenagem de produto final. 

• Departamento de Produção de Embalagem (DPE): Engloba as actividades de descarga 
de polietileno (sistema automático), a produção de garrafas por insuflação e a 
produção de rolhas por injecção. A matéria-prima para a produção de garrafas é o 
polietileno e para as rolhas é o polipropileno que é disponibilizado pela logística a este 
departamento. 

• Linhas de Enchimento: esta área está estruturada em 3 linhas de enchimento (1 litro, 2 
litros e 2.5 litros e 4 litros) que estão ligadas a uma rede de transportadores (1 por 
linha) que convergem para o paletizador. As actividades realizadas são: encher, 
rotular, formar as caixas, embalar e fornecer o produto acabado à Logística. 

• Logística: contempla as actividades de manipulação de cargas e gere as áreas de 
armazenagem de matéria-prima (excepto tanques) e produto final, possuindo um 
armazém com capacidade para 741 paletes de produto acabado. 
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Figura 5 – Fluxograma Produtivo da Fábrica 

 

Unidade Padrão - SU (Standard Unit) 

Para efeitos de comparações e contabilidades, a P&G definiu uma unidade padrão própria, o 
SU (standard unit) que é uma unidade cuja correspondência à unidade de volume depende do 
valor do produto e causa.  
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3.2 Situação Actual 

Como o processo de Manutenção Autónoma já vinha sendo implementado na Fábrica do 
Porto, a recolha de informações foi uma tarefa de grande importância. Isso permitiu 
identificar todo o trabalho realizado até o momento, os processos no qual o projecto teria 
actuação e descrever os actuais procedimentos necessários, contribuindo para uma análise 
mais detalhada e identificação de oportunidades de melhorias. 

Constatou-se que a fábrica do Porto além de estar muito bem estruturada e operar nos 
Princípios Lean, conta com:  

• Sistema de registo de dados das avarias e paragens das máquinas;  

• Desperdício quase nulo;  

• Standards bem definidos e bastante utilizados;  

• Política de formação;  

• Funcionários com elevado conhecimento prático, devido aos vários anos na empresa; 

• Busca constante por melhorias em relação aos níveis de qualificação;  

• Sistema de Manutenção Preventiva com uma equipa de manutenção; 

• Forte política de segurança e etc.  

 

Ao mesmo tempo é importante referir alguns dos problemas que foram identificados, como:  

• Muitos dos equipamentos são antigos, com uma média de 20 anos de uso; 

• Muitos dos funcionários tem mais de 20 anos de empresa, tornando-os muito 
capacitados pela experiência da prática do dia-a-dia, mas por outro lado a fábrica 
perde a dinamicidade e os novos conhecimentos que pessoas de fora acabam por 
incorporar;  

• A maioria dos funcionários não chega a possuir formação técnica;  

• Produção de um único produto, reduzindo a competitividade e os MSU’s da fábrica do 
Porto perante as demais da P&G;  

• A última certificação da fábrica do Porto em IWS, incluindo o Pilar da Manutenção 
Autónoma ocorreu em 2003. 

Dentro deste contexto inicial apresentado, na Figura 6, apresentam-se as duas Fases da 
Manutenção Autónoma em que o projecto teve actuação directa. 
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3.3 Passo 4 da Manutenção Autónoma 

O Passo 4 da Manutenção Autónoma é desenvolvido sobre os trabalhos que já foram 
realizados nos Passos 1 a 3, através de um maior desenvolvimento das capacidades técnicas. 
Este passo direcciona as atenções às deteriorações dos componentes específicos nas diferentes 
tecnologias ou sistemas de seus equipamentos/processos.  

Desta forma, o Passo 4 executa um passo acima em termos de conhecimentos e habilidades 
que a equipa de operação desenvolve em relação aos equipamentos e processos. Esta 
capacidade será alcançada através de formações específicas e actividades práticas que serão 
implementadas. Assentando um diferencial em relação aos demais, devido ser dividido em 
sub-passos para cada categoria técnica de inspecção, conforme o CBA determina.  

Conforme relatado no item anterior, a Fábrica do Porto recebeu a certificação da Fase 1 da 
Manutenção Autónoma no ano de 2003. Como as actividades do Pilar da AM nunca devem 
parar, desde aquele ano que a equipa local continua a desenvolver os trabalhos deste Pilar. 
Assim, quando este projecto teve início, a implementação do Passo 4 já estava em um nível 
bastante avançado. Portanto, para que este Passo 4 seja percebido na sua totalidade, optou-se 
por relatar todo o seu processo de implementação e será dado o devido destaque as 
actividades que couberam a este projecto. 

3.3.1 Objectivos Propostos pelo Passo 4 

Uma apresentação dos objectivos qualitativos e quantitativos almejados em relação ao Passo 4 
é realizada, devido estes objectivos terem servido como referência aos trabalhos 
desenvolvidos. 

 

Objectivos Qualitativos 

Perspectivas em relação aos Equipamentos 

• Criação de categorias técnicas: até agora o equipamento era tratado como um todo; no 
Passo 4 dá-se atenção ao componente. Portanto são identificadas as categorias técnicas 
a trabalharem em cada equipa de produção (ex: Hidráulica é tratada apenas no DPE; 
Pneumática é tratada em todos os equipamentos e etc).  

STEP 5
STEP 1

STEP 2

STEP 3
STEP 6

Phase I Phase IIIPhase II Phase IV

STEP 4
STEP 7

Figura 6 – Fases da Manutenção Autónoma 
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• Melhorar áreas de difícil acesso e aplicar controlos visuais: Durante a inspecção de 
cada sistema, devem ser identificadas as áreas de difícil inspecção, operação ou 
manutenção. Utilizando os conhecimentos de análises e melhorias aprendidas, estas 
áreas serão melhoradas para ajudar a reduzir o tempo de inspecção global. Controlos 
visuais são também aplicados aos novos itens de inspecção para serem facilmente 
identificados, para que as condições normais de equipamentos e processos possam ser 
mantidas e para facilitar o trabalho diário. 

• Manter condições básicas: As equipas trabalharam muito durante os passos 1 a 3 para 
estabelecer as condições básicas dos equipamentos/processos. Agora estas condições 
devem ser rigorosamente mantidas conforme os standards como parte do trabalho 
diário, assim o equipamento não voltará às condições anteriores de deterioração.  

Perspectivas em relação às pessoas 

• Desenvolver trabalho de equipa: O Passo 4 reforça o trabalho de equipa desenvolvido 
nos Passos 1 a 3. Suporte mútuo e cooperação são também requeridos a medida que os 
membros desenvolvem seus conhecimentos e habilidades em cada categoria de 
inspecção. 

• Desenvolver capacidades: O objectivo geral para as pessoas no Passo 4 é desenvolver 
técnicas que contribuam para identificar e lidar com anomalias de deterioração de 
equipamentos/processos. O Passo 4 emprega uma abordagem pró-activa 
providenciando educação específica e participação activa na aplicação das novas 
técnicas. Através das actividades do passo 4, pessoas adquirem conhecimentos em: 
estrutura e funções mais específicas dos equipamentos/processos; inspecção e 
manutenção; avaliar e tratar adequadamente as partes em deterioração; métodos para 
colectar e analisar dados de inspecção. 

• Desenvolver consciência: Pessoas desenvolvem consciência de como os componentes 
individuais dos equipamentos se relacionam entre si e que funções têm em relação ao 
sistema completo, isto é, como as condições dos equipamentos afectam a performance 
do equipamento e a qualidade do produto. Consciência de segurança é também 
promovida à medida que as pessoas desenvolvem um melhor entendimento da estrutura 
e função dos equipamentos e continuam a expor os perigos e anomalias escondidas. 

 

Objectivos Quantitativos 

Com o trabalho realizado no Passo 4, pequenas paragens ou incidentes não planeados que 
exigem a intervenção do operador, assim como o número de quebras e defeitos de qualidade 
continuarão a ser reduzidos. A mentalidade deve ser em conduzir todos os problemas 
restantes para ZERO. Isto ajudará com que a instrução e a inspecção detalhada sejam 
baseadas nos problemas e nas perdas crónicas que ainda permanecem da fase anterior. Esta 
mentalidade Zero igualmente reforça o conceito preventivo e o papel dos operadores como 
sensores humanos para detectarem anomalias antes que elas causem problemas. 
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O Gráfico 1 demonstra que através do Passo 4 as pequenas paragens devem ser reduzidas por 
pelo menos 80-90% da linha de base (Passo 0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 - Redução geral das pequenas paragens por AM2 

 

Outra medida fundamental para AM é a redução do esforço no tempo requerido para manter 
as condições do equipamento/processo. O Gráfico 2 demonstra como cada melhoria de sub-
passo reduz o tempo de inspecção para aquela categoria. Apenas nos Passos 2 e 3 o tempo de 
inspecção deve ter sido reduzido para pelo menos 90% do tempo da linha de base do início do 
sub-passo para assegurar que os objectivos de inspecção global serão alcançados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2- Inspecção geral dos equipamentos/processos2 

 

O Gráfico 3 ilustra a forma como o tempo total progride por meio da implementação dos 
Passos da AM. Como percebe-se, de um modo geral a implementação do Passo 4 irá aumentar 
o tempo total de inspecção em relação ao tempo de CIL fixado nos Passos 1 a 3. 

É importante que a equipa de AM tenha um objectivo claro de esforço total para o final do 
Passo 7, a fim de os objectivos intermédios serem definidos para os passos restantes. 

 

 

                                                 
2 Fonte: AM Guidebook da P&G 
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Gráfico 3 - Variação dos tempos devido a implementação da AM3 

 

3.4 Passo 5 da Manutenção Autónoma 

O Passo 5 continua a construir a capacidade desenvolvida nos passos anteriores pela 
introdução de conceitos fundamentais de integração dos standards criados nos Passos 1 a 4 
com outros dos equipamentos/processos em um único standard de inspecção. O princípio 
deste passo é ir a uma área da máquina e completar todas as diferentes inspecções requeridas 
ao mesmo tempo. Desta forma, ocorrerão melhorias na eficiência das inspecções e o 
desenvolvimento de capacidades de monitorização das condições.  

3.4.1 Objectivos Propostos pelo Passo 5 

De acordo com o Passo 4, também segue uma descrição dos objectivos referentes ao Passo 5. 

 

Objectivos Qualitativos 

Perspectivas em relação aos Equipamentos 

• Sintomas das falhas são fáceis de detectar: Melhorias específicas nos equipamentos e 
controlos visuais são implementados baseados nas aprendizagens pela participação nas 
análises de avarias e outros eventos. A intenção é auxiliar a monitorização das 
condições dos equipamentos e tornar mais fácil de detectar sintomas precoces de 
falhas ou problemas. 

• Pontos de inspecção e rotas são visíveis: Os pontos de inspecção e as rotas são 
claramente identificados no chão e nos equipamentos para permitir que as inspecções 
sejam facilmente realizadas. 

                                                 
3 Fonte: AM Guidebook da P&G 
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• Não são requeridas intervenções não planeadas relacionadas ao equipamento: Os 
equipamentos são mantidos como se não houvesse intervenções não planeadas devido 
a deterioração do equipamento ou componente. 

 

Perspectivas em relação às Pessoas 

• Desenvolvimento de equipas de trabalho: O passo 5 inclui que a equipa assuma mais 
uma responsabilidade para qualquer problema que ocorra e analise estes eventos para 
determinar contra-medidas e mudanças necessárias dos standards. Este processo de 
analisar problemas reforça ainda mais a necessidade de se trabalhar em equipa e 
utilizar recursos de suporte. 

• Desenvolvimento de habilidades: Através do desenvolvimento de standard de 
inspecções integradas, as pessoas refinam suas habilidades de inspecção para olhar 
para multiplos pontos de inspecção e controlar os standards de CIL. Estes resulta em 
pessoas que são eficazes “sensores humanos” e permite à organização transitar 
eficientemente para condição baseada em manutenção. 

• Desenvolvimento de conscientização: Pessoas tornam-se mais conscientes de como as 
perdas específicas que ainda estão a experienciar estão associadas à execução dos 
standards. Esta consciencialização é impulsionada pelo acompanhamento diário das 
perdas restantes e com a participação em qualquer análise de incidentes. As pessoas 
também tornam-se mais conscientes do impacto das falhas menores, através de uma 
maior monitorização dos componentes que abrangem estes defeitos. 

 

Objectivos quantitativos 

Com a implementação do Passo 5 as paragens menores ou intervenções não planeadas que 
requerem atenção/assistência são reduzidas ainda mais, devido ao trabalho realizado. A 
mentalidade ZERO deve ser mantida para os problemas que ainda restam.  

Em relação as perdas dos equipamentos, nesta etapa as paragens menores e assistências são 
reduzidas pelo menos em 90 – 95% da linha de base (Passo 0). 

Durante a implementação do Passo 5, as perdas por esforço continuam a ocorrer. Conforme o 
Gráfico 4 apresenta, isto se deve basicamente às melhorias que são realizadas para reduzir o 
número total de pontos de inspecção em pelo menos 50% e ao tempo de inspecção integrado 
que é reduzido por pelo menos 60% em relação a linha de base deste passo. Esta linha de base 
inclui todas as inspecções na máquina (CIL, Inspecções de Passo 4, segurança, qualidade e 
etc). 

 

 

 

 

Gráfico 4 - Esforço completo das inspecções4 

                                                 
4 Fonte: AM Guidebook da P&G 
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Em relação ao tempo completo para executar o novo standard integrado, este deve ser 
coerente com a meta definida pela organização.  

A redução de tempo no Passo 5 é fundamental para garantir o esforço em manter os standards 
coerentes com as necessidades da empresa. O tempo que foi poupado poderá ser utilizado 
para abordar a qualidade dos produtos no Passo 6. 
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4. Desenvolvimento do Projecto 

Este capítulo apresenta como se deu o desenvolvimento prático do projecto. Sendo dividido 
em duas partes: a conclusão da implementação total do Passo 4 e a implementação completa 
do Passo 5 em dois módulos. Para que este trabalho fosse possível, várias ferramentas foram 
utilizadas e são descritas à medida que foram sendo úteis. Destaca-se que as implementações 
foram centradas nos equipamentos e nas equipas das áreas operacionais da fábrica do Porto e 
sempre que possível são apresentadas comparações pré e pós projecto e feitas demonstrações 
reais do que foi desenvolvido.  

4.1 Implementação do Passo 4 da AM 

Para que a implementação do Passo 4 ocorra conforme a metodologia proposta pelo AM 
Guidebook, deve-se decompor o Passo em actividades específicas. Esta abordagem, além de 
facilitar o trabalho e ajudar a alcançar os objectivos gerais que o passo propõe, contribui para 
alcançar as capacidades específicas exigidas pela auditoria. Devido a estes sub-passos serem 
implementados conforme uma sequência, acabam por ser um ciclo repetido de actividades que 
seguem o Ciclo PDCA5. A Figura 7 apresenta o fluxo das principais actividades a serem 
seguidas para que a implementação do Passo 4 ocorra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Fluxograma para a implementação do Passo 4 da AM 

                                                 
5 Ciclo PDCA, ciclo de Shewhart ou ciclo de Deming é um ciclo de desenvolvimento que tem foco na melhoria 

contínua. A sua execução segue os passos: Plan (planear), Do (executar), Check (verificar) e Act (agir).  
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4.1.1 Actividades Realizadas 

Como todo o trabalho realizado foi baseado nas metodologias propostas pela empresa, as 
actividades aqui descritas desenvolveram-se conforme o fluxograma da Figura 7. 

Antes mesmo de o trabalho de Passo 4 ser iniciado, confirmou-se que todos os requisitos da 
Fase 1 foram cumpridos e que as condições alcançadas até o momento estavam a ser 
mantidas. A fábrica do Porto através principalmente do Daily Management System – DMS, 
conforme a Tabela 1, e do scorecard mensal, consegue gerir com eficácia os processos críticos 
e de melhoria, com a monitorização de todos os seus resultados. 

 

Tabela 1 – Sistema de Gestão Diária (Daily Management System – DMS) 

 

Mapa e Análise das Perdas 

A equipa deve iniciar com a revisão dos objectivos de eliminação de perdas para o Passo 4 e 
desenvolver um Mapa das Perdas para a zona dos equipamentos, conforme a identificação das 
perdas por tipos: avarias, paragens menores, falhas e etc. 

O Mapa das Perdas é uma óptima ferramenta para ajudar a visualizar a localização da 
ocorrência das perdas numa zona ou área, permitindo que o componente de inspecção seja 
focado nestas perdas. 

Também é fundamental realizar a análise das perdas, a fim de perceber a situação até o 
momento e o porquê da ocorrência. O Gráfico 5 representa um exemplo de análise de perdas / 
evolução de resultados das Linhas de Enchimento. Neste caso, o número de paragens das 
Linhas de Enchimento por turno. Este valor permite calcular o MTBF (Mean Time Between 
Failures) que representa o tempo médio entre paragens, cujo aumento é uma das prioridades 
do Pilar AM. 

 

 

 

NOME DESCRIÇÃO OBJECTIVO
PRODUTO 

DO SISTEMA
OUTPUT 

MEASURE
IN PROCESS 

MEASURE
RESP.

ANOMALIAS
Gestão das anomalias dos 

equipamentos.

Garantir que os defeitos são 
encontrados e solucionados 
de modo efectivo. Procurar 

formas de os prevenir.

Equipamentos 
nas condições 

básicas.

PR e MTBF 
total 

(glidepath 
por linha).

1. % de anomalias 
resolvidas;                        

2. Health Check.

José 
Manuel 
Freitas

CIL

Procedimentos de limpeza, 
inspecção e lubrificação 

que permitem identificar ou 
prevenir defeitos de modo 
a reduzir as paragens dos 

equipamentos.

Aumentar a produtividade e a 
preditibilidade dos 

equipamentos. Executar 
procedimentos com a 

frequência adequada e com 
um tempo mais efectivo.

Equipamentos 
nas condições 

básicas.

PR e MTBF 
total 

(glidepath 
por linha).

1. % Realização 
do CIL (mensal);                           
2. Perda de PR 
devido ao CIL 

(mensal);                        
3. Health Check.

José 
Cesário

CL
Revisão dos parâmetros 
variáveis e não variáveis 

diariamente.

Garantir que todos os 
parâmetros se mantêm na 

posição e condição  correcta 
para todos os sku.

Equipamentos 
nas condições 

básicas.

PR e MTBF 
total 

(glidepath 
por linha).

1. % Parâmetros 
dentro do CL;                                

2. % participação;                                
3. Health Check.

Paula 
Melo
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Gráfico 5 - Paragens das Linhas de Enchimento 

  

Determinação das Categorias Técnicas 

Com a confirmação que as condições de Passo 3 estão a ser mantidas e feita a revisão quanto 
aos objectivos, iniciam-se as demais actividades para a implementação do Passo 4. 

Uma das actividades primordiais a ser desenvolvida neste passo é a definição das categorias 
técnicas de inspecção em que cada equipa irá trabalhar, conforme a Tabela 2 apresenta. Esta 
actividade é efectuada pelo Pilar de PM em conjunto com o de AM, tendo em consideração 
avarias e falhas encontradas no CIL, bem como nas metas da organização. Após isto, 
materiais para formações, exemplos e standards foram criados, a partir do treino standard do 
Pilar de AM, para guiar as equipas na implementação do Passo 4. O anexo C apresenta alguns 
destes materiais.  

 

Tabela 2 - Categorias Técnicas de Inspecção da Fábrica do Porto 
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Formações 

Com as categorias técnicas definidas e materiais criados, os operadores começaram a receber 
as formações em cada categoria com uma união de teoria e prática. 

As formações em cada categoria incluíram basicamente as seguintes actividades: educação na 
categoria, inspecção e técnicas de reparação para componentes individuais da categoria a ser 
abordada; criação de lista de itens de inspecção para cada categoria; inspecção minuciosa para 
identificar e corrigir as eventuais anomalias. E assim como em passos anteriores, um standard 
de inspecção foi criado para assegurar que as condições e resultados dos equipamentos são 
mantidos.  

O principal objectivo das formações será de transformar os operadores em técnicos 
multifuncionais, com habilidades em operação e manutenção dos equipamentos e controlo dos 
processos. Esta educação não acontecerá de uma hora para a outra, por isso a melhor maneira 
de alcançar o objectivo determinado é transferir gradualmente tarefas de manutenção para as 
equipas de operação, de modo a que sejam treinados na prática de manutenção, adquirindo 
cada vez mais experiência nesta área. 

Nesta etapa o nível de conhecimento técnico adquirido pelos operadores é bastante 
perceptível, assim como: o senso de organização e limpeza, a preocupação quanto à 
padronização de peças sobressalentes, procedimentos de ajustes, reparos e etc. 

Com a conclusão das actividades de “preparação da equipa”, foi possível centrar o trabalho 
nos níveis de inspecção dos componentes nos pontos específicos das perdas detectadas e 
assim, determinar os standards finais de inspecção. 

 

Standards de Inspecção 

As inspecções são baseadas na estrutura do equipamento (sistema de lubrificação, 
transmissão, etc) e na função dos seus componentes (para que servem, quais as condições que 
devem ser verificadas, etc). 

Até o final da Fase 1 o operador ficou apto a detectar as anomalias enquanto realizava as 
inspecções. Agora na Fase 2, após as formações o operador além de detectar as anomalias, 
estará apto a reparar muitas delas. E com o estudo mais profundo que houve em todas as 
categorias, novos standards de inspecção passam a ser monitorizados. Para isto, foi preciso 
que houvesse a actualização dos mesmos. 

O Passo 4 incluiu o desenvolvimento de algumas ferramentas, as quais seguiram uma 
sequência e prioridade de realização. a Tabela 3 apresenta estas três novas ferramentas que 
passarão a ser utilizadas. 
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Tabela 3 – Novas ferramentas introduzidas pelo Passo 4 da AM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz da Qualidade da Máquina - QM 

A Machine Quality Matrix ou Matriz da Qualidade da Máquina relaciona todas as 
características do processo e todas as variáveis da máquina em função dos 4M´s, descritos no 
Item 2.2.2. O desenvolvimento e a análise detalhada desta matriz permite às equipas de AM 
definirem os parâmetros de centerline críticos, que são os Q - Factors Primários e os Q – 
Factors Secundários. Assim como a relação com o funcionamento do equipamento e 
qualidade do produto. Na sequência disto, são definidos os itens de inspecção apropriados, 
conforme a necessidade apresentada pelo equipamento/processo. 

Após a realização de treino em Matriz da Qualidade da Máquina, a equipa deve criar a Matriz 
QM no seu equipamento e definir os Q-Factors. A QM quando criada pode englobar apenas 
uma zona ou o equipamento na sua totalidade. É importante que cada pessoa do departamento 
seja capaz explicar a importância de cada Q – Factor. 

 

Work Point Analysis 

Work Point Analysis – WPA, conforme o Anexo D, é um método utilizado para identificar a 
inter-relação entre equipamentos e sistemas. Sempre que um “work point”6 apresentar 
problema e não se consiga resolver a situação, segere-se a criação de WPA. 

Esta ferramenta de trabalho será muito útil para realizar testes e estudos em pontos específicos 
ou para resolver problemas multi-causas, quando não se tem certeza de quais sistemas estão 
em causa. 

A fábrica do Porto realiza suas WPA conforme a sequência de actividades: 

• Listar os work points; 

• Fazer um ranking dos work points, que têm impactos na segurança, qualidade, PR, 
paragens menores e avarias; 

• Realizar WPA para o ranking mais elevados.  

                                                 
6 Work Point - WP é considerado um pontos onde um trabalho ou transformação ocorre. Os work points podem 

ser identificados nos equipamentos ou processos onde ocorrem alterações, como: adição, exclusão, contacto de 

material com equipamento, adição, exclusão e etc. 

TOOL PURPOSE

Machine - Quality Matrix 

(MQ)

Link product quality to equipment 
conditions.

Work Point Analysis 

(WPA)

Identify the "critical" areas and components 
to inspect.

Know - Why OPL
Help teach "why" particular inspections are 

important and the loss is not done.
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A realização de WPA contribui em: 

• Desenvolver um melhor entendimento da função (finalidade e como trabalha) e da 
estrutura (sistemas e componentes) do equipamento; 

• Priorizar e focar nas inspecções de sistemas e componentes, de forma a dar percepção 
de quais incluir nos standards finais; 

• Melhorar a fiabilidade e a qualidade, pois é nos “work points” que frequentemente 
ocorrem as paragens menores. 

Como os Q-Factors, cada pessoa do departamento deve ser capaz de ler, explicar e criar um 
WPA. É recomendável que cada pessoa faça pelo menos uma WPA. Isto irá assegurar a 
correcta compreensão de todos. 

 

Lições Pontuais Saber - Porquê (know-why) 

As Lições Pontuais, conforme foram descritas no item 2.2.3 deste relatório, são umas das 
importantes ferramentas do TPM. Na Fase 1 da Manutenção Autónoma, tinham função 
informativa, conforme o Anexo B. Agora no Passo 4, passam a desempenhar um papel de 
maior importância, devido serem desenvolvidas sobre uma análise mais aprofundada. Pois 
neste contexto focado na educação em inspecções, é preciso ensinar o porquê de um ponto de 
inspecção ser importante ou o que acontecerá se a anomalia não for corrigida. Esta educação 
em Know-Why contribui para reforçar a importância de conduzir as inspecções, mas também 
desenvolve habilidades de resolução de problemas, e a capacidade de focalizar a Inspecção 
diária baseada nos sintomas, ou fenómenos que ocorrem no processo/equipamento. Os anexos 
E e F apresentam os dois novos modelos de OPL’s: Saber-Porquê e de Análise. De forma a 
facilitar o trabalho, a fábrica optou por utilizar o mesmo padrão das OPL´s informativas, em 
vez de utilizar os modelos sugeridos. Para as OPL’s de Análise segue o modelo sugerido. 

 

CIL 

O programa CIL foi adoptado desde a Fase 1 da Manutenção Autónoma em conformidade 
com as necessidades apresentadas pela Fábrica do Porto. Desde então, esta é uma importante 
ferramenta utilizada diariamente pelos operadores para realizarem as actividades de limpeza, 
lubrificação e inspecção. 

No Passo 4 o programa CIL foi melhorado devido as várias actividades relacionadas com os 
componentes críticos de cada categoria e com base nas WPA, OPL’s de análise e etc. Assim, 
a actualização das fichas de CIL é uma das actividades de grande importância, já que nos 
passos iniciais foram criadas de forma provisória e desde então, com todos os novos estudos e 
treinos realizados, as actividades precisam de ser revistas e as novas incorporadas. 

Portanto, esta etapa foi iniciada com a utilização da ferramenta “5W+H”7 para revisar e 
melhor definir as actividades presentes nas fichas de CIL, sendo que esta aplicação foi 
relativamente simples, devido ao CIL ter sido criado conforme o padrão desta ferramenta. 

                                                 

7 “5W+H” conhecida em inglês como: what, who, where, when, why and how. Identifica espaços potenciais de 

ganhos de productividade através de organização e aperfeiçoamento metodológico. A sua aplicação é 

recomendada durante fases de trabalho de simplificação, na definição de standards operacionais e em qualquer 

avaliação antes da Análise ECRS. 
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Outra ferramenta de bastante utilidade foi a Why-Why8, com ela tornou-se possível perguntar 
mais de uma vez para cada um dos itens qual era realmente a sua importância, comprovando-
se assim a necessidade ou não de manter a actividade.  

 
Centerline 

Em cada linha de produção os operadores têm disponível um computador com o Sistema 
Quality Windows - QW onde reportam os valores dos parâmetros que devem inspeccionar por 
turno. 

O QW é um programa de armazenagem de dados. Neste caso, os valores dos parâmetros que 
foram inspeccionados são transferidos para o ficheiro de Relatório PCS (Process Control 
System) para que no final do mês sejam acompanhados e tratados. 

No próprio Sistema de Quality Windows os operadores têm a possibilidade de perceber se os 
parâmetros estão conforme o ideal. Para isso, os valores são compreendidos em um intervalo 
que vai do verde ao branco. Quando o valor chegar ao branco significa que está totalmente 
fora do valor aceitável, por isso esta monitorização constante tem sua importância para que os 
valores possam sempre estar no ideal, no caso, no verde.  

Até o momento, a recolha dos valores inspeccionados era realizada por turno e registada no 
Sistema QW. A fim de realizar uma actualização dos parâmetros a serem inspeccionados, foi 
realizado um levantamento dos itens que eram inspeccionados e dos novos itens definidos. 
Também foram melhor definidos os intervalos padrões dos itens a serem inspeccionados. 
Após isto, uma ficha de CL foi criada, conforme o anexo G, para facilitar o trabalho de 
recolha e registo dos dados ao Sistema. Nesta ficha constam os parâmetros que devem ser 
registados, o local de inspecção, quais são os parâmetros críticos e o valor padrão de cada 
parâmetro.  

Uma actualização na própria lista do Sistema QW também foi realizada, conforme a ordem 
definida de realização das actividades, facilitando o trabalho de reporte e análise dos valores 
no Sistema.  

O CL existia desde a primeira fase, no Passo 4 com a ajuda das WPA, LP de Análise e outras 
actividades realizadas, o CL foi melhorado tanto a nível de novos parâmetros, como a nível de 
intervalo de funcionamento.  

 

Parâmetros Fixos 

Os parâmetros fixos, conhecidos como CPE’s - Critical Process Equipment são aqueles que, 
como o próprio nome sugere, nunca sofrem alterações. 

Neste caso, foi criada uma lista dos CPE’s. Assim, todos estes parâmetros ficam 
documentados nesta ficha e não há a necessidade de constarem nas fichas diárias, pois são 
considerados fixos. Mas como são críticos, é importante que haja uma verificação, pelo 

                                                 

8 “Why-Why” é uma análise utilizada para identificar problemas/desperdícios, a fim de procurar estudar as 

causas desses problemas. A técnica é questionar continuamente o porquê da ocorrência dessas causas até 

encontrar uma contra-medida para cada uma. Assim, é possível perceber detalhadamente a raiz dos problemas 

para que estes não voltem a ocorrer.  
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menos trimestralmente ou dependendo da necessidade, por isso passam a ser tarefa da 
Manutenção Planeada. 

 

Actualização dos Controlos Visuais 

Melhorias das actividades poderão ser alcançadas quando todos os envolvidos possuírem a 
capacidade de detecção de perdas, anomalias ou quaisquer problemas. Isto ocorrerá mais 
facilmente quando as actividades de produção forem transparentes. É com este objectivo que 
os controlos visuais são valorizados nas áreas fabris, pois é através dos olhos que o ser 
humano capta 80% das informações. Assim torna-se tão importante que as informações 
estejam disponíveis da forma mais simples possível, para que todos possam interpretá-la. 

Dentre as vantagens que a utilização dos Controlos Visuais apresenta, destaca-se: 
• Fazer com que as actividades de controle do dia-a-dia sejam auto-reguladas: Quando 

os standards são fáceis de ver e entender, os trabalhadores necessitam de menos 
supervisão e podem responder aos problemas no momento em que estes estão a 
ocorrer. À medida que os envolvidos percebem as facilidades que os controlos visuais 
proporcionam, a aceitação e uso destes standards aumentam; 

• Facilitar a rápida recuperação e promover a prevenção: Os controlos visuais 
contribuem na redução do tempo de interpretação das informações e facilitam a 
detecção de anomalias. Quanto mais rápido problemas forem detectados, melhor 
poderão ser identificadas as causas e desenvolvidas formas de prevenção; 

• Eliminar defeitos e buscar a melhoria contínua: Os defeitos de qualidade e outras 
formas de falhas são reduzidos significativamente quando exitem padrões para os 
processos. Os controlos visuais ajudam a observar os detalhes, e quanto mais a 
“fundo” for analisado, mais oportunidades de melhorias serão encontradas; 

• Melhorias visuais no ambiente fabril: Com a utilização dos controlos visuais é possível 
ter um ambiente mais organizado, com as devidas identificações implementadas e com 
cada coisa no seu devido lugar. Facilitando também para pessoas que não estão 
ambientadas com estas áreas. 

A Fábrica do Porto utiliza-se de muitos controlos visuais para a optimização das suas 
actividades. Como neste Passo 4 muitas melhorias foram sendo incorporadas, também foi 
preciso trabalhar na actualização e criação de controlos visuais. Assim como são apresentados 
na Figura 8. 
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Figura 8 – Alguns exemplos dos controlos visuais 
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Para isto, a empresa conta com uma metodologia interna presente no CBA, que contribui com 
um enfoque passo-a-passo que pode ser adoptado pelas equipas que queiram elaborar 
standards de controlos visuais em suas fábricas. O processo é composto por seis tarefas que 
são apresentadas na Erro! Auto-referência de marcador inválida.. 

Tabela 4 – Etapas para a elaboração de Controlos Visuais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsável de Equipamento - Equipment Owner 

A fim de atribuir aos operadores uma responsabilidade cada vez maior sobre os seus locais de 
trabalho, de acordo com o objectivo de Total Employee Involvement, o conceito de Equipment 
Owner foi melhor definido e foram criados: 

• Livro do Responsável de Equipamento, conforme anexo H, é uma capa que foi criada 
para cada operador. Nela foram reunidos todos os principais documentos, fichas e 
procedimentos referentes ao local de trabalho onde cada operador actua. Sendo que a 
actualização das capas passa a ser da responsabilidade de cada operador e líder da 
equipa, ficando disponível no local de trabalho de cada um. 

• Contrato de Posse do Equipamento, conforme anexo I: define claramente quais são as 
responsabilidades e funções dos operadores em relação a cada equipamento que o 
mesmo opera. 

• Scorecard Responsável de Equipamento, conforme anexo J: compara os sistemas e 
resultados com os objectivos planeados.  

 

Auditoria de Passo 4 

As auditorias são realizadas para assegurar que as condições críticas dos equipamentos, os 
resultados requeridos e o desenvolvimento das equipas foram alcançados antes de passar para 
o próximo nível.  

Uma vez que o passo 4 foi dividido em diferentes categorias de inspecção, o processo de 
auditoria é um pouco diferente do que nos passos 1 a 3. Em relação à primeira categoria de 
inspecção, a equipa irá passar pelos três níveis de processo de auditoria para assegurar que 
adquiriu um sólido conhecimento do processo de Passo 4. Para as categorias de inspecção 
subsequentes, o equivalente a um nível 2 de auditoria é realizado, focando-se em assegurar 

TAREFA PROCESSO DE TRABALHO PRODUTO OBTIDO

A
Definir a necessidade do negócio em 
ter um Controlo Visual

Objectivo de melhoria estabelecido

B
Definir onde é necessária a inspecção 
para ter um controlo adequado

Sítios de inspecção determinados

C
Definir quais atributos e limites 
devem ser observados

Atributos a medir já definidos;                     
Limites de controlos normais 
definidos

D Definir o método de controlo visual
Um método de controlo visual 
estabelecido

E
Decidir requerimentos standards do 
controlo visual e acções a serem 
tomadas

Requerimentos de standards visuais 
definidos

F
Desenvolver o Standard de Controlo 
Visual

Standard para toda a planta 
documentado
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que foram alcançados os conhecimentos técnicos e as condições do equipamento. Para a 
categoria de inspecção final, uma auditoria completa de nível 3 é realizada, garantindo assim 
que os objectivos globais do Passo 4 foram alcançados e reconhecer a equipa por este marco 
significativo.  

Portanto os requisitos básicos exigidos pela Auditoria de Passo 4 em relação aos 
equipamentos e às pessoas são: 

• 85% das anomalias resolvidas; 
• Não há ocorrência de falhas maiores nos equipamentos; 
• CIL actualizado com as inspecções nas anomalias; 
• Aderência ao CIL > 85%; 
• Qualificações em formações teóricas e práticas; 
• Participação na resolução de anomalias. 

A empresa conta com uma descrição detalhada dos processos de auditoria nos formulários de 
auditoria da AM e no SOP referente a auditoria. Sendo possível conferir no Anexo L os 
critérios gerais referente a auditoria de Passo 4. 

4.2 Implementação do Passo 5 da AM 

Devido à possibilidade apresentada, optou-se por implementar o Passo 5 em duas “áreas 
piloto” da Fábrica do Porto. Sendo elas a Linha 312 do Enchimento e a Insufladora 154 do 
DPE. Conforme o AM Guidebook, assim como no passo anterior, a implementação do Passo 
5 da Manutenção Autónoma também deve ser decomposta em sub-passos, conforme são 
apresentados na Figura 9. 

As actividades do Passo 5 incluem basicamente: consolidar os standards do CIL, de inspecção 
do Passo 4, de segurança e validade e quaisquer outras inspecções de equipamentos num 
padrão único; melhorar os standards através da Análise ECRS das actividades de inspecção; 
criar um standard final integrado, e finalmente, estabelecer pontos de inspecção e uma rota 
específica visivelmente marcada no equipamento e no chão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Fluxograma para a implementação do Passo 5 da AM 

Preparation

Maintain Step 4 
Conditions

Colect all existing 
checks

Prepare a Tentative 
Integrated Standard

Conduct Autonomous 
Inspection activities 

Objectives 
Met?

Develop  final Integrated 
Standard

Step 5 Audit

GO TO STEP 6
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4.2.1 Actividades Realizadas 

Para a implementação do Passo 5, as actividades realizadas foram baseadas no fluxograma 
representado pela Figura 9. 

No momento em que se deu início à implementação do Passo 5, a Fábrica encontrava-se em 
processo de pré-auditoria do Passo 4. Por isso, confirmou-se que as condições de Passo 4 
estavam a ser mantidas na sua melhor situação. 

Agora no Passo 5, além dos conceitos que foram introduzidos nos Passos 0 a 4, vários 
conceitos fundamentais de suporte às actividades específicas serão introduzidos. 

 

Recolha dos standards existentes 

Nesta etapa todos os standards relacionados às inspecções de rotina das equipas foram 
recolhidos. Para tanto, foram utilizadas as fichas de CIL, CL e PM9 já actualizadas no passo 
anterior.  

 

Análise ECRS 

A Análise ECRS traduzida para o português como: Eliminar, Combinar/Mudar, 
Reorganizar/Reduzir e Simplificar é considerada como a principal ferramenta para a 
implementação do Passo 5. 

Num primeiro momento, como tentativa de integrar os standards existentes, foi realizada a 
aplicação da Análise ECRS para cada uma das fichas de inspecção. Sendo que depois, todas 
as fichas de inspecção foram integradas para a realização de uma Análise ECRS única, 
conforme o anexo M, isto é, todas as actividades da Linha 312 passaram a fazer parte de um 
único ficheiro, conforme é apresentado na Figura 10. Sendo o mesmo procedimento também 
aplicado em relação à Insufladora 154. 

Os passos para a aplicação dessa metodologia ocorreram da seguinte maneira: 

• O ciclo de trabalho foi dividido em diferentes fases elementares; 

• As actividades actuais foram definidas com a técnica 5W + H (no caso das fichas de 
CIL, este trabalho foi realizado quando se deu a sua actualização na implementação do 
Passo 4); 

• Análise das actividades com a utilização da técnica Why-Why (também já utilizada na 
actualização das fichas de CIL). Volta-se a referir que a questão “why” é sempre 
necessária para se perceber o porquê de cada item: apenas um “why” não prova a 
necessidade de determinadas actividades; 

• Análise do número de actividades e dos tempos necessários para a realização das 
mesmas antes de se aplicar a Análise ECRS; 

• Análise crítica de cada elemento para estimar a possibilidade de melhorar a operação, 
podendo: identificar operações desnecessárias ou repetidas e encontrar uma forma 
para eliminá-los; combinar ou mudar diferentes operações elementares para reduzir 

                                                 
9 As actividades PM transferidas às equipas são as que apresentam frequência de realização de pelo menos um 

mês e que os operadores possam efectuar. 
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uma acumulação de operações; encontrar novas soluções para redistribuir e reordenar 
operações e, por fim, encontrar sistemas para simplificar as operações extras. 

 

Figura 10 – Representação da Análise ECRS 

 

Condução das Actividades Autónomas de Inspecção 

Após a realização da Análise ECRS, muitas alterações são propostas. Portanto, algumas das 
actividades que foram realizadas podem ser descritas como: 

• Criação de fichas tentativas de inspecção com os novos standards;  

• Verificação da efectividade dos standards integrados, para prevenir as perdas (falhas, 
intervenções, substituições, etc); 

• Análise e modificação de standards de acordo com as análises de problemas de falhas, 
incidentes, defeitos, etc; 

• Assegurar que todos os problemas relacionados com as máquinas podem ser 
detectados anteriormente devido aos sintomas apresentados nas inspecções integradas; 

2600 min.

paragem de linha: 3ª semana - 2ª feira (11)

245 208

Actividade OT PM Period. What Why Who When Where How Tempo (min)Distância Idéia Period. F Objectivo

TODOS OS MÓDULOS - Inspecção dos parâmetros e registo no QW T parâmetro
comparar com 
os registados

Operador diário
Alimentador de 

rolhas
inspecção 

visual
0 x antes não havia, agora com 

Inspecção de Parâmetros
0

TODOS OS MÓDULOS - Inspecção de etiquetas e parafusos em falta T
etiqueta e 
parafuso

detectar se há 
em falta

Operador semanal
Mesa recepção 

de garrafas
inspecção 

visual
15 x com Inspecção de Parâmetros 0

1 Limpar tapete 104 - lado alimentador de rolhas CIL X T 4 5 X no dia do 1.1 4 4

2 Altura do Arrolhador CL X T 40
Alimentador de 

Rolhas
0,9 X no dia do 1.1 4 0,2

3 Altura Calha das Rolhas CL X T 40
Alimentador de 

Rolhas
0,9 X 4 0,2

4 Limpar a calha e inspeccionar CV de fixação da calha de rolhas N X X T
Calha das 

rolhas
Arrolhador X no dia do 1.1 4 2

4 Limpar a calha de fixação da calha de rolhas N T 1
Calha das 

rolhas
Arrolhador 2 X

4 Inspeccionar CV de fixação da calha de rolhas - ex OT 1198 PM T 1
Calha das 

rolhas
Arrolhador 0,5 X

5 Limpeza da fotocélulas falta de rolha e da fotocélula de chamada de rolha N X T fotocélula
ficar limpo para 
funcionar bem

Operador semanal
Alimentador de 

rolhas
limpar com 

pano
X no dia do 1.1 4 1

5 Verificar fotocélula de abertura do pistão CIL T 4 fotocélula
verificar se 
funciona

Operador semanal
Alimentador de 

rolhas
testar 1 X

5 Verificar fotocélula de chamada de rolhas CIL T 4 fotocélula
verificar se 
funciona

Operador semanal
Alimentador de 

rolhas
testar 1 X

6 Regulador de Ar do Alimentador 1 [Bar] CL X T 40
Alimentador de 

Rolhas
0,9 X X no dia do 1.1 4 0,2

7 Regulador de Ar do Alimentador 2 [Bar] CL X T 40
Alimentador de 

Rolhas
0,9 X X no dia do 1.1 4 0,2

8 Regulador de Ar do Alimentador 3 [Bar] CL X T 40
Alimentador de 

Rolhas
0,9 X X no dia do 1.1 4 0,2

9 Regulador de Ar do Alimentador 4 [Bar] CL X T 40
Alimentador de 

Rolhas
0,9 X X no dia do 1.1 4 0,2

10 Regulador de Ar do Alimentador 5 [Bar] CL X T 40
Alimentador de 

Rolhas
0,9 X X no dia do 1.1 4 0,2

11 Limpeza do exterior alimentador e silo de rolhas CIL X T
alimentador de 

rolhas
ficar limpo para 
funcionar bem

Operador semanal
Alimentador de 

rolhas
limpeza 

completa
X no dia do 1.1 4 15

11 Limpeza geral do silo das rolhas CIL T 4 silo das rolhas
ficar limpo para 
funcionar bem

Operador semanal Silo das Rolhas
limpeza 

completa
15 X

11 Limpeza geral do alimentador de rolhas CIL T 4 15 X

12
Limpar as guias interiores do alimentador, da fotocélula de chamada de rolhas 
do alimentador e inspeccionar fugas de ar

CIL X X P guias
Alimentador de 

rolhas
X em um dos dias do item 1.10 1 10

12 Limpeza das guias do alimentador de rolhas - ex OT 911 PM P 1 30

12 Inspecção de fugas no sistema pneumático - ex OT 1210 PM P 0,5
Sistema 

pneumatico
Alimentador de 

rolhas
5 X

Operação Melhora
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2.1.9 Análise ECRS - LINHA 312

Pto 
Insp.

re
or

de
na

r

si
m

pl
ifi

ca
r

Lub.
Par. / 
Trab.

Situação Actual

ANTES (T + P)
5698 min. / mês

5 h / dia
3018 actividades mês

DEPOIS (T + P)

redução 54% tempo
redução 53% activ.

1431 actividades

2,2 h dia

Probl
ema

E

ANÁLISE ECRS

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #

 
Pontos de 

Insp.
Itens de Insp. Standard

LP 
Nº

Tempo 
[min.] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

1.1 Limp limpo e seco 30 ���� ���� ���� ���� ���� ����

2

2.1 Limp limpo e seco 10 ���� ���� ���� ���� ���� ����

3

3.1 Limp limpo e seco 20 ���� ���� ���� ���� ���� ����

3.2 Limp limpo e seco 5 ���� ���� ���� ���� ���� ����

4

4.1 Limp limpo e seco 20 ���� ���� ���� ���� ���� ����

5

5.1 Limp sem pó 1 ���� ���� ���� ���� ���� ����

5.2 Insp  não pinga 5 ���� ���� ���� ���� ���� ����

5.3 Limp limpo e seco 7 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

5.4 Limp limpo e seco 30 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

5.5 Limp limpo e seco 30 ���� ���� ���� ���� ���� ����

5.6 Lub como Controlo Visual 5 ���� ���� ���� ���� ���� ����

5.7 Lub
sem lixívia seca, 
sem excesso de 

óleo
x 15 ���� ���� ���� ���� ���� ����

6

6.1 Limp limpo e seco 7 ���� ���� ���� ���� ���� ����

7

7.1 Limp limpo e seco 40 ���� ���� ���� ���� ���� ����

7.2 Limp sem pó 1 ���� ���� ���� ���� ���� ����

7.3 Limp sem pó 1 ���� ���� ���� ���� ���� ����

7.4 Limp sem cola x 10 ���� ���� ���� ���� ���� ����

7.5 Limp sem lixo, limpo, seco x 20 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

7.6 Lub como Controlo Visual 5 ���� ���� ���� ���� ���� ����

8

8.1 Limp limpo e seco x 10 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

8.2 Limp limpo e seco 1 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

8.3 Limp limpo e seco 10 ���� ���� ���� ���� ���� ����

8.4 Limp limpo e seco x 1 ���� ���� ���� ���� ���� ����

9

9.1 Insp não partidas x 10 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ����

MÁQUINA PARADA
ACÇÕES REALIZADAS EM DIAS NÃO LISTADOS DEVEM SER MARCADAS NO DIA EM QUE 

FORAM EFECTUADAS  

Limpeza geral detalhada

Limpeza da fotocélula de dentro da Rotomatic

Componente

ALIMENTADOR E SILO DE ROLHAS

OBSERVAÇÃO

Responsável: CIL
Eduardo 

Gonçalves LINHA 312

EMBALADORA

Limpeza da cabeça codificador I - (A)

Limpeza do sensor do Codificador I - (A)

Limpeza da cabeça codificador II - (A)

Verificar molas e aro (A)

Limpeza do sensor do Codificador II - (A)

Lubrificação da placa móvel do encravamemto das 
estrelas e da came

Limpeza dos pratos da enchedora (A)

CODIFICADOR I, II

Limpeza geral detalhada enchedora

Enchimento do copo do óleo da linha pneumática

Limpeza geral detalhada

Limpeza da fotocélula de chamada espalhador

Limpeza da estrutura e da caleira

Limpeza geral detalhada

MESA RECEPTORA DE GARRAFAS

TAPETES 101, 103 E 104

ROTOMATIC

Limpeza geral detalhada

ROTULADORA

Mês: Junho de 2009 PINTAR DE ACORDO COM A LEGENDA

Limpeza da estrutura e das caleiras

Purga do tanque da cola 

ENCHEDORA E ARROLHADOR

Verificar fugas / pingas nas válvulas de 3 vias 

Limpeza da fotocélula de abertura do pistão

Enchimento copo óleo linha pneumática

TAPETE 105

Limpeza geral detalhada arrolhador

Limpeza da fotocélula de chamada de cola

Limpeza de escovas   

Os acrílicos devem ser limpos com limpa vidros e não com xilol Listar as anomalias detectadas no Plano de Acção da Linha de Enchimento 312

INSPECÇÃO OK; NÃO PRECISOU AGIR (verde)

INSPECÇÃO NÃO OK; CORRIGIDO (vermelho)

INSPECÇÃO NÃO OK; NÃO CORRIGIDO (preto)

A - Procedimento de Arranque - NÃO FALHAR!!!!

FICHA CIL
SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO

PONTOS 
INSPEC.

EQUIPAM. PARÂMETROS DE INSPECÇÃO CRÍTICO
VALOR 

PADRÃO

Altura do Arrolhador 210.2

Altura Calha das Rolhas 9998.4

Regulador de Ar do Alimentador 1 [Bar] 0,2

Regulador de Ar do Alimentador 2 [Bar] 0,2

Regulador de Ar do Alimentador 3 [Bar] (2 - 2.2)

Regulador de Ar do Alimentador 4 [Bar] (1.9 - 2.1)

Regulador de Ar do Alimentador 5 [Bar] (0.1 - 0.4)

Pressão Geral Mesa Recep. de Garraf. [Bar] (3 - 5)

Manometro da Rotomatic 1 [Bar] 3

Manometro da Rotomatic 2 [Bar] 5

Manometro da Rotomatic 3 [Bar] 4

3 Pressão Geral Rotomatic [Bar] (6.5 - 7.5) 

Pressão Alimentação Rolhas [Bar] (4 - 4.5)

Pressão da Bomba de Reciclo [Bar] (2 - 4)

Pressão Pistão Rolhas [Bar] (4 - 6)

Pressão Válvula Entrada Produto [Bar] (3 - 5)

Pressão Geral Arrolhador [Bar] (4 - 6)

Pressão Pistão Entrada [Bar] (4 - 6)

Pressão do Sistema Mudança do Produto [Bar] (4 - 6)

Veloc. Enchedora (garraf./min) 48

Veloc. Recup. Enchedora (garraf./min) 70

5 Pressão Motores Pneum. dos Arrolhad. [Bar] (1.5 - 2.5)

Pressão da Bomba Tanque Cola [Bar] (2 - 3)

Pressão Emp. Rótulos SX [Bar] (2 - 4)

Pressão Emp. Rótulos DX [Bar] (2 - 4)

Posição Mesa Rótulos [F/T] (6 - 7)

Pressão da Vibração [Bar] (0 - 1)

Pressão do Espiralab (Zona 1) [Bar] (2 - 4)

Pressão da Pistola da Cola [Bar] (2 - 4)

7
Pressão Geral Rótuladora [Bar] (6 - 7)

8
Controlo Visual Tapetes 108 e 109 5.2

Controlo Visual Tapete 110 9998.7

Pressão Geral Embalaladora [Bar] (6 - 7)

10
Empurrador de Caixas 112

Pressão Geral Formadora [Bar] (6 - 7)

Pressão Bicos da Cola [Bar] 4

Pressão da Bomba Tanque Cola [Bar] 4

Regulação Posição Cinta (9987-9989)

Pressão das Tulipas [Bar] (5 - 6)

Pressão Ar Centrador [Bar] (5 - 6)

13 Máquina Fita Pressão Geral Máquina da Fita [Bar] (6 - 7)

14 Balança Pressão de Regulação do Sist.de Rejeição [Bar] (4 - 6)

Pressão  Geral Codificador de Garrafas [Bar] 5

Pressão  Vácuo Codificador de Garrafas [Bar] 14

Pressão  Interna Codificador de Garrafas [Bar] 20

Pressão  Geral Codificador de Garrafas [Bar]

Pressão  Vácuo Codificador de Garrafas [Bar]

Pressão  Interna Codificador de Garrafas [Bar]

2

4

6

VALORES DOS PARÂMETROS

1
Alimentador 
e Arrolhador

Mesa Recep. 
de Garrafas 
e Rotomatic

 Arrolhador 
e Enchedora

Rotuladora

CIL - INSPECÇÃO DE PARÂMETROS - L312

DATA

HORA

RESPONSÁVEL

15

16

Embaladora12

Codificador 
de garrafas I

Codificador 
de garrafas 

II

9

Tapetes e 
Embaladora

Formadora
11

FICHA CL

FICHA PM
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• Registo dos tempos requeridos para realizar todas as inspecções e o número de 
inspecções incluídas nos standards; 

• Reorganizar as actividades para minimizar as perdas por movimentos (menos pontos); 

• Simplificar as actividades de inspecção utilizando controlos visuais; 

• Revisão das frequências das actividades considerando o desempenho das máquinas e a 
lógica de realização das actividades; 

• Definição de fichas integradas balanceando o esforço diário, semanal e mensal. 

 

Rotas de Inspecção 

Com a utilização da ferramenta Travel/Spaghetti Diagram10 foram traçadas as rotas referentes 
às fichas de actividades existentes, tendo em consideração a ordem apresentada pelas 
actividades, pois esta representa a ordem que as actividades estavam a ser realizadas.  

Agora no Passo 5, como a ideia é de integrar os standards existentes, estas várias rotas que 
foram anteriormente traçadas, no caso de CIL, CL e PM, e foram transferidas para um único 
documento, a fim de aumentar a percepção de como elas poderiam se relacionar, foram 
integradas conforme as actividades apresentadas após a Análise ECRS. Com isto, foi possível 
traçar uma rota final optimizada e sequencial, se inicia e termina no mesmo ponto, nunca 
voltando para trás. 

 

Confirmação dos Objectivos 

Esta etapa é de grande importância para que a próxima possa ser bem realizada. 

Para perceber se a implementação do passo está a ser realizada conforme os objectivos 
previamente definidos, deve-se: 

• Comparar com os objectivos fixados, assim como: tempo e número de actividades, 
tempo máquina parada, esforço, perda PR e etc; 

• Verificar que o esforço requerido para conduzir as actividades está de acordo com o 
requerido (tempo disponível para parar o equipamento a nível diário); 

• Analisar as diferenças e plano de acção. 

  

Standard Final Integrado 

Ao final de todo o estudo e das tentativas realizadas, foi possível criar um standard final. 

Para isto ocorrer, as seguintes actividades foram realizadas: 

• Os standards das tentativas de integração foram actualizados conforme as mudanças 
realizadas; 

                                                 
10 Travel/Spaghetti Diagram é uma ferramenta da metodologia Lean/Seis Sigmas que através de uma linha 

contínua traça o caminho e a distância que um particular objecto ou pessoa percorre por todo um processo. Com 

o propósito de procurar por melhorias, expõe processos ineficientes de layout, deslocações desnecessárias e 

quais as distâncias percorridas entre etapas de processos. 
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• Com os pontos de inspecção definidos, foi traçada uma rota final indicando os pontos 
de inspecção rotineiros; 

• Treino de todas as equipas para a utilização dos novos standards; 

• Os novos standards foram integrados no DMS dos equipamentos. 

 

Auditoria Passo 5  

A auditoria de Passo 5 define os requisitos necessários para completar este passo. É 
importante lembrar que o esforço requerido para manter os standards deve ser reduzido para 
um nível aceitável, para assegurar que os standards serão mantidos e permitir que as equipas 
assumam a nova etapa de trabalho de Passo 6. Os resultados gerais requeridos pela Auditoria 
de Passo 5 podem ser conferidos no anexo N. 

Dos requisitos básicos, exigidos pela auditoria do Passo 5, para o momento foi possível obter: 

• Redução do tempo integrado das actividades em 60%; 

• Redução do número de itens de inspecção em 50%. 

Os demais requisitos básicos exigidos, só serão possíveis depois de passados alguns meses da 
implementação deste passo, sendo eles: 

• Redução de paragens menores/assistência em 90 – 95% da linha de base; 

• MTBF. 
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5. Principais Resultados 

Este capítulo procura apresentar os resultados obtidos devido à realização das actividades 
descritas no capítulo anterior. Como o Passo 5 é uma continuação dos trabalhos realizados no 
Passo 4, os resultados aqui apresentados referem-se aos resultados gerais obtidos devido à 
implementação dos Passos 4 e 5 da Manutenção Autónoma. Sempre que possível, as 
informações finais foram comparadas com os dados anteriores. 

Os resultados apresentados são referentes aos trabalhos realizados na Linha 312 do 
Enchimento e na Insufladora 154 do DPE. Sendo de importância destacar que as actividades 
realizadas por este projecto em relação ao Passo 4 foram inicialmente implementadas na 
Linha 312, e posteriormente, reaplicadas nas demais linhas e equipamentos da fábrica. Em 
relação à implementação do Passo 5, esta não foi realizada em apenas um módulo, conforme 
requisito da auditoria de Passo 4. Além de o Passo 5 ter sido implementado na Insufladora 
154 do DPE, também optou-se por realizar esta implementação em uma linha completa, a 
Linha 312 do Enchimento, que além do trabalho extra, acabou por apresentar resultados muito 
mais grandiosos e satisfatórios. 

 5.1 Resultados Qualitativos 

A integração dos standards que ocorreu no Passo 5, através da Análise ECRS contribuiu de 
forma bastante satisfatória em relação a redução de pontos de actividades e simplificação das 
actividades a serem realizadas. Sendo que a soma destas, em relação aos resultados 
qualitativos, contribuíram mais especificamente com a melhoria na forma de realizar as 
actividades, facilitando o dia-a-dia dos operadores, devido a uma maior organização das 
fichas utilizadas e frequências mais bem definidas e condizentes com as necessidades. As 
rotas de inspecção também trouxeram vantagens, descritas a seguir. 
 
Actualização CIL 

A principal actividade realizada referente ao CIL foi a atribuição das fichas por operador e a 
separação das actividades existentes em: Ficha de Máquina Parada e Ficha de Máquina a 
Trabalhar, como pode ser conferido no anexo O. A partir disto, o objectivo geral passou a 
estar centrado em reduzir o número de actividades e o tempo que a linha precisaria de estar 
parada para a realização das actividades por turno. 

A Tabela 5 faz uma comparação do antes e depois, a fim de melhor apresentar os resultados 
alcançados devido à actualização do programa CIL. 
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Tabela 5 – Actualização Programa CIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para não haver mais um tipo de ficha de inspecção, foi perfeitamente possível incorporar as 
actividades de PM mensais, possíveis de as equipas realizarem, nas fichas de CIL.  
 
Actualização CL 

A ficha de CL, até então só existente no Sistema Quality Windows, passou a ser criada em 
papel, conforme o anexo G. Esta ficha, além de facilitar o trabalho dos operadores, contribui 
para que os dados que são apontados no Sistema sejam mais fiáveis. 

A comparação do antes e depois que ocorreu devido à actualização do CL é representada na 
Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Actualização CL 

 

ANTES DEPOIS 

Sem ficha para apontar os valores 
observados 

Criação de uma ficha com todos os parâmetros 
de inspecção que devam ser monitorados 

Não seguiam uma ordem para 
monitorar os valores 

Valores de inspecção passaram a ter uma 
ordem definida (Conforme a rota) 

Todas as inspecções eram realizadas 
por turnos 

Foi definida uma frequência conforme a 
necessidade de inspecção 

Operadores estavam a realizar a 
inspeção dos parâmetros de toda a 

linha 

Cada operador passa a realizar apenas as 
inspecções de sua área (conforme os 

equipamentos de sua responsabilidade) 

Falta de muitas etiquetas de 
identificação 

Todos os parâmetros apresentam etiquetas 
com seus devidos valores 

 
 

ANTES DEPOIS

Falta de actualização das actividades e 

frequências
Actividades e f requências actualizadas

Fichas de CIL por equipamento Ficha de CIL por operador

Média de 5 f ichas de CIL por operador

Cada operador passou a ter no máximo 

2 f ichas de CIL (Máquina Parada e 

Máquina a Trabalhar)

Actividades misturadas
Separação das Fichas de CIL: Máquina 

Parada e Máquina a Trabalhar

Actividades sem ordem e tempo def inidos

Actividades passaram a ter um tempo 

def inido para a execução e uma ordem 

lógica (Conforme a rota) 
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Criação das Rotas de Actividades 

A criação das rotas de actividades foi uma excelente maneira de organizar as actividades, 
trazendo melhorias mais específicas devido ter simplificado e facilitado o trabalho diário dos 
operadores.  

Com as informações disponíveis antes da realização deste estudo, foram traçadas as rotas das 
actividades que vinham sendo executadas, e depois das devidas implementações efectuadas, 
foi possível optimizar estas rotas. 

A rota, além de facilitar o trabalho diário dos operadores, contribui com a identificação 
específica dos pontos e, de certa forma, padroniza toda a área que abrange. 
 
Rota L312 

Devido a dimensão da figura, no Anexo P são apresentadas as rotas de actividades referentes 
à Linha 312 do Enchimento, com a comparação antes e depois, é possível perceber a grande 
melhoria que a implementação do Passo 5 possibilitou para a realização das actividades nesta 
Linha. 

As Figura 11, Figura 12 e Figura 13 vêm de forma a demonstrarem a rota e os pontos 
principais e secundários de inspecção na Linha 312 do Enchimento. 

 

Figura 11 – Ponto de Inspecção 12 da Rotuladora referente à Rota 312 
 
 
 
 
 
 
 

ANTES DEPOIS
Alguns dos Pontos 

de Inspecção

Rota de 
Inspecção



Manutenção Autónoma em Operações 

 

 43

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12 – Ponto de Inspecção 8 do Quadro Pneumático referente à Rota L312 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Parte da Rota L312 
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Rota Insufladora 154 

Assim como na Linha 312, o antes e depois da Rota Insufladora 154 está apresentado no 
Anexo Q. Conforme a Figura 14, é possível visualizar a rota e os pontos principais de 
inspecção. Com a Figura 15 é possível ter uma visão um pouco mais ampliada da rota. E por 
fim, a Lição Pontual apresentada no Anexo R demonstra como os pontos de inspecção de 
difícil visualização podem ser identificados juntamente ao ponto principal. 

Figura 14 – Alguns pontos de Inspecção da Rota Insufladora 154 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15 – Parte da Rota Insufladora 154 
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5.2 Resultados Quantitativos 

Os resultados quantitativos obtidos devido à integração dos standards realizada no Passo 5 
contribuíram mais especificamente na redução dos tempos e das paragens por perdas. 

5.2.1 Linha 312 

 
Actividades 

Em relação à Linha 312, foi possível reduzir a frequência de realização das actividades 
existentes em mais de 50%, conforme é apresentado na Tabela 7 e Gráfico 6. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tempos 

Assim como as actividades apresentaram uma redução bastante considerável, o tempo para a 
realização das mesmas também foi reduzido de uma forma muito satisfatória, conforme a 
Tabela 8 e o Gráfico 7 retratam. 
 

 
 
 
 

Gráfico 6 – Frequência das actividades 

ANTES DEPOIS VARIAÇÃO

CIL 815 609 25%

CL 2160 800 63%

PM mensal 43 22 48%

TOTAL 3018 1431 53%

# ACTIVIDADES

ANTES DEPOIS VARIAÇÃO

CIL 3672 2410 34%

CL 1816 163 91%

PM mensal 210 34 84%

TOTAL 5698 2606,7

TOTAL 
(horas. Dia)

4,7 2,2 54%

TEMPO TOTAL / min. Mês

Tabela 7 - Frequência das actividades 

Tabela 8 – Tempo total 
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Resultados mais satisfatórios são alcançados quando se consegue reduzir o tempo de máquina 
parada, pois implica na capacidade de produção da fábrica. Neste caso, a redução obtida foi 
de 33%, conforme é apresentado na Tabela 9 e Gráfico 8. 

Analisando-se em relação ao tempo necessário para realizar as actividades por dia, chega-se a 
conclusão que foi possível reduzir o tempo de máquina parada para aproximadamente 45 
minutos para realizar o CIL. 
 

 
  
 
 
 
A redução de 33% do tempo de máquina parada permitiu que a actual perda total mensal da 
Linha de Enchimento, nas actividades de CIL, fosse reduzida de 6% para 4%. 
Consequentemente, o PR mensal da linha, que é calculado conforme a fórmula abaixo, 
aumentou de 77% para 79%, o que equivale a uma poupança de aproximadamente 15.200,00 
euros/ano em relação homem e máquina, conforme a Tabela 10. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTES DEPOIS VARIAÇÃO

Min . Mês 2961 1978

Horas . Mês 49,36 32,97

Horas . Dia 2,47 1,65 33%

TEMPO MÁQUINA PARADA

Tabela 9 – Tempo máquina parada 
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Gráfico 8 – Tempo máquina parada 

%PR = Número de caixas produzidas
Número de caixas que poderia 

ter produzido no Ttotal

Ttotal = Tprodução + Tparagem não planeada + Tparagem planeada

Tabela 10 – Redução das perdas anuais 

REDUÇÃO DOS CUSTO (Euros)

Homem 1766 808 958

Máquina 918 613 305

ECONOMIA TOTAL (Ano) 15.156,77 €
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MTBF 
 

Como a Manutenção Autónoma influencia directamente no MTBF, o Gráfico 9 vem de forma 
a apresentar a evolução do MTBF total da Linha 312, que tem como linha de base o ano fiscal 
01/02. Como pode-se perceber facilmente, ao longo dos últimos meses o MTBF desta linha 
esteve sempre a aumentar, sendo que a média dos resultados actuais apresentam-se em torno 
dos 42 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 9 – MTBF total L312 
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5.2.2 Insufladora 154 

O estudo apresentado em relação à Linha 312, também foi realizado para a Insufladora 154 do 
Departamento de Produção de Embalagens. 

Se uma comparação de resultados for efectuada, deve-se levar em consideração que a L312 é 
uma linha completa de produção, e portanto, o estudo realizado englobou todas as actividades 
e equipamentos desta Linha. Já a Insufladora 154 é apenas uma máquina, mais o moinho e 
quadro eléctrico. Também destaca-se que quando se deu o início deste estudo, as actividades e 
frequências das fichas da área do DPE encontravam-se mais organizadas e eram actualizadas 
mais constantemente. Devido a estes factores, os resultados obtidos na Insufladora 154 
acabaram por ser menos expressivos em comparação com os da L312. Mesmo assim, boas 
melhorias puderam ser efectuadas e bons resultados alcançados na Insufladora 154, como são 
demonstrados a seguir. 

 
Actividades 

Em relação as actividades existentes, foi possível alcançar uma redução de 62% em relação às 
frequências em que são efectuadas, conforme é apresentado na Tabela 11 e Gráfico 10. 

Como percebe-se nos dados fornecidos, esta redução se deve mais devido ao CL. Pois a 
frequência de realização que este apresentava era por turnos, sendo que no DPE há 3 turnos. 
Não havendo a necessidade de colectar os parâmetros tão constantemente, foi determinado 
que as actividades de inspecção dos parâmetros podem ser realizadas apenas uma vez por dia 
ou, quando menos crítica, uma vez por semana. 

Analisando-se os dados referentes a Manutenção Preventiva, vale ressaltar que, como no 
início do estudo algumas actividades foram passadas de CIL para PM, verificou-se que não 
havia necessidade, sendo que agora todas as actividades que apresentam uma frequência de 
pelo menos um mês devem estar no CIL. Por isso, preferiu-se não contabilizar estas 
actividades. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ANTES DEPOIS VARIAÇÃO

CIL 378 220 42%

CL 1476 484 67%
PM mensal 15 15 0%

TOTAL 1869 719 62%
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Gráfico 10 - Frequência das actividades 
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Tempos 

Na Tabela 12 e Gráfico 11 pode-se conferir as variações ocorridas em relação aos tempos. 
Sendo que a maior variação foi devido ao CL, consequência da redução da frequência das 
actividades. 

 

 

 

Conforme apresentado na Tabela 13 e Gráfico 12, o tempo de máquina parada foi reduzido 
em apenas 2%, que vai repercutir em um aumento da eficiência em 0,09% e em uma redução 
de perdas anual no valor de 1.308,57 euros, conforme a Tabela 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 – Tempo total 

ANTES DEPOIS VARIAÇÃO

CIL 637 495 22%

CL 254 50 80%
PM mensal 157 157 0%

TOTAL 1048,2 702,2
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Tabela 12 – Tempo total 

Tabela 13 – Tempo máquina parada 

Gráfico 12 – Tempo máquina parada 

Tabela 14 – Redução das perdas anuais 

ANTES DEPOIS VARIAÇÃO
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6. Conclusão 

6.1 Principais Conclusões 

Este trabalho abordou a fundamentação teórica da metodologia TPM, no qual o foco principal 
foi o Pilar da Manutenção Autónoma. Em relação ao TPM, conclui-se que não é por acaso 
que esta ferramenta vem a ser cada vez mais incorporada por empresas de todo o mundo, pois 
quando bem implementada, muito pode contribuir na competitividade e produtividade das 
organizações, devido apresentar como principais características: a eliminação total das perdas 
dos processos e o envolvimento total das pessoas. 

A realização do projecto se deu em conformidade com metodologias previamente definidas 
pela empresa objecto de estudo. Estas metodologias apresentam importantes ferramentas que 
foram essenciais para o desenvolvimento das actividades e ao mesmo tempo conduziram o 
projecto ao encontro das necessidades reais da fábrica do Porto, conforme o seu actual CBN. 

Analisando os resultados obtidos ao longo do período de realização do projecto na empresa e 
fazendo à respectiva comparação com os objectivos iniciais propostos, assume-se um balanço 
extremamente positivo, devido ao óptimo resultado que o Pilar da Manutenção Autónoma 
apresentou na auditoria de IWS, na qual a fábrica do Porto foi certificada com 87% de 
aprovação. 

Na primeira etapa de desenvolvimento do projecto, as actividades estavam centradas na 
conclusão da implementação do Passo 4 nos equipamentos e nas pessoas. Após a pré-
auditoria de IWS, que ocorreu após dois meses de início do projecto, as actividades finais de 
implementação do Passo 4 foram melhor definidas e depois dos devidos ajustes, concluídas. 
Assim, passou-se a implementar o Passo 5 em dois dos módulos da fábrica. 

A implementação do Passo 5, além de ter apresentado um pouco mais de trabalho que o 
esperado, foi bastante interessante de ser realizada. Primeiro, porque durante o período de 
abrangência do projecto, foi possível realizar a implementação deste passo desde o seu início 
até o fim. Depois, com a integração de todos os standards desenvolvidos tornou-se possível 
ter uma percepção muito maior da realidade apresentada até o momento, possibilitando assim 
as várias melhorias que foram implementadas nos equipamentos e nas equipas e óptimos 
resultados em relação às perdas dos processos. 

Com a implementação completa que ocorreu do Passo 5 nos dois módulos, grande parte do 
trabalho de Fase III do Pilar da Manutenção Autonóma encontra-se concluído; necessitando 
agora apenas uma reaplicação nos demais módulos e a implementação do Passo 6. 

Após a realização deste projeto, percebe-se que o sucesso alcançado com a implementação 
destes passos da Manutenção Autónoma foi devido principalmente ao papel preponderante 
que desempenhou o próprio conhecimento interno, através de documentos e troca de 
experiência entre as fábricas de uma companhia como a Procter & Gamble. Destaca-se ainda 
que nada disto teria sido realizado, se não houvesse uma forte gerência e o compromisso de 
pessoas capacitadas para o desenvolvimento das actividades diárias rumo aos objectivos 
previamente definidos. 
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6.2 Perspectivas de Trabalhos Futuros 

Como trabalhos futuros espera-se primeiramente que os resultados alcançados, possam, a 
longo prazo, repercutir tão satisfatóriamente quanto demonstrado. E que todas as actividades 
desenvolvidas sejam mantidas e melhoradas a cada dia por todos os envolvidos; Com a 
contribuição cada vez mais autónoma de todos neste processo de implementação do Pilar da 
Manutenção Autónoma na fábrica do Porto. 

Em relação à próxima etapa, espera-se que o Passo 5 seja aplicado em todas as áreas fabris da 
fábrica do Porto, para que os resultados somados possam ser ainda mais grandiosos. Que a 
equipa local de AM continue a implementar melhorias cada vez mais significativas nos seus 
equipamentos e processos de trabalho, sempre com objectivos bem definidos, rumo à 
excelência máxima em suas operações. 
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William Procter (1801-1884) 

James Gamble (1803-1891) 

ANEXO A: Apresentação Geral do Grupo Procter & Gamble 

 

Apresentação do Grupo P&G 

Em 1833, James Gamble, filho de irlandeses emigrados e co-proprietário de uma loja de velas 
e sabão, casou com Elizabeth Ann Norris, filha de Alexander Norris, um fabricante de velas já 
estabelecido. Alguns meses mais tarde, William Procter, pequeno fabricante de velas 
emigrado de Inglaterrra, casou com Olivia Norris, irmã de Elizabeth Ann. O sogro, reparando 
que os dois cunhados competiam pelas mesmas matérias primas sugeriu-lhes que entrassem 
juntos no negócio. Após vários anos concordaram. No dia 31 de Outubro de 1837, William 
Procter e James Gamble assinaram o acordo de sociedade que marcaria a fundação, em 
Cincinnati, EUA, da Procter & Gamble (P&G). Aplicando uma estratégia inovadora e uma 
forte compreensão das necessidades do consumidor, um pequeno negócio de família tornou-se 
num dos mais importantes negócios de bens de consumo do mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 1859, exactos 22 anos após o início do negócio, o faturamento da P&G atingia US$1 
milhão e a companhia empregava 80 funcionários.  

Devido ao desenvolvimento dos mercados que demandavam maior capacidade e melhor 
distribuição de produtos aos clientes, em 1915 a P&G construiu sua primeira fábrica fora do 
território americano, no Canadá.  

O modelo organizacional da P&G começou a tomar forma mais fortemente no início do 
século 20. A Divisão Química da P&G foi estabelecida em 1917 com o objectivo de 
formalizar procedimentos de pesquisa e desenvolvimento de produtos. Assim, a companhia 
começou a activamente recrutar cientistas e pesquisadores.  

Alguns anos depois, em 1924, criou o departamento de pesquisa de mercado para estudar as 
preferências e hábitos de compras do consumidor, uma das primeiras organizações na história 
a ter essa preocupação.  

Já o departamento de marketing foi criado em 1931 e contribuiu fortemente para o 
desenvolvimento dos negócios na medida em que fornecia estratégias especializadas para 
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cada marca. A partir daí, intensificou-se o foco nas propagandas, em todas as suas formas. E o 
patrocínio a programas de rádio e televisão aumentava a popularidade dos produtos P&G. 

1937 foi o ano do 100º aniversário da P&G. Neste ano, seu facturamento atingiu US$230 
milhões.  

As aquisições que se seguiram, em várias partes do mundo, vieram consolidar a presença da 
P&G e seus produtos globalmente: 1948 - América Latina, 1954 - Europa Ocidental, 1960 - 
Alemanha, 1961 - Oriente Médio, 1973 - Japão, 1988 - China, 1991 - Europa Oriental. Ao 
longo desse tempo, centros de tecnologia foram construídos no mundo todo e a inovação nos 
produtos se tornou a marca da P&G. 

A década de 80 marcou o maior crescimento da história da P&G. A companhia, que começou 
com uma pequena sociedade, transformou-se em uma das maiores corporações 
multinacionais. Duas importantes mudanças marcaram esse período. Primeiro, a P&G tornou-
se uma das mais importantes companhias de produtos de saúde através da aquisição da 
Norwich Eaton Pharmaceuticals, no ano de 1982, e da Richardson Vicks em 1985. Ao 
completar 150 anos, em 1987, a P&G foi classificada como a segunda empresa mais antiga na 
lista das 50 maiores empresas da revista Fortune. 

Passou também a ter uma forte presença na categoria de cosméticos e fragrâncias com a 
aquisição das empresas Noxell, Max Factor e Ellen Betrix, no final dos anos 80 e início dos 
90. Essas aquisições também incentivaram seus planos de globalização.  

As empresas Richardson Vicks e Max Factor, em particular, permitiram à P&G expandir 
solidamente a sua presença internacional. 

Em Janeiro de 2005 a P&G anunciou a aquisição do grupo Gillette, adicionando a seu 
portfolio as marcas Gillette, Duracell, Braun e OralB. Dessa maneira a P&G tornou-se a 
maior empresa fabricante de bens de consumo, deixando a sua maior concorrente, a Unilever 
em segundo lugar. 

A P&G é uma das empresas que mais investem em tecnologia em todo o mundo. Essa 
inovação constrói grandes marcas. Actualmente, a P&G comercializa aproximadamente 300 
marcas em mais de 160 países, possui operações em cerca de 80, emprega cerca de 138000 
funcionários e sua receita anual em 2008 foi de US$ 83 bilhões. 

Actualmente possuiu 23 marcas globais que facturam mais de US$1 bilhão cada, sendo elas: 
Pampers, Tide, Ariel, Gain, Pantene, Head&Shoulders, Always, Charmin, Bounty, Iams, 
Pringles, Crest, Downy, Dawn, Olay, Actonel, Wella, Gillette, Mach3, Oral B, Duracell, e 
Braun. Nos últimos 20 anos, a P&G quadruplicou o número de consumidores que utilizam 
suas marcas: mais de 3 bilhões de pessoas ao redor do mundo. 

A Figura a seguir mostra a evolução dos produtos Procter & Gamble a partir dos primeiros 
produtos que deram origem a empresa. 
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O modelo de negócio da P&G é constituído por 4 pilares organizativos. É um modelo recente, 
surgido nos finais dos anos 90 e foi criado para, de uma forma competitiva, contribuir para os 
objectivos da Companhia. Os pilares são: 

 
• Global Business Units (GBU): As GBUs são organizações globais, multidisciplinares, 

contendo a gestão do negócio para as linhas de produtos, na área geográfica a que 
pertencem. As suas decisões são dirigidas para o aumento de vendas, lucros e return to 
shareholders através da criação e crescimento de marcas líderes de mercado. Estão 
divididas de acordo com os produtos que produzem, podem ser: Beauty, Family 
Health, Household Care ou Gillette. As funções por elas desempenhadas são General 
Management, Marketing, Product Supply, Finance e Research & Development. As 
GBUs estão organizadas de acordo com as seguintes regiões: América do Norte, 
América Latina, Ásia e Europa. A GBU Europeia está sitiada em Genebra, Suíça. 

• Market Development Organisation (MDO): As MDO’s focam-se principalmente na 
interacção com os clientes no mercado local. São estabelecidas ao nível do país local 
no sentido de gerarem vendas e distribuição dos produtos nos respectivos 
territórios/países e executam as decisões e estratégias tomadas pelas GBU’s. 

• Corporate Functions (CF): As CF’s são grupos corporativos baseados principalmente 
nos Estados Unidos focados no desenvolvimento do grupo P&G, protecção dos 
activos e desenvolvimento de políticas. Fornecem também serviços financeiros, 
recursos humanos e legais. 

• Global Business Services (GBS): As GBS são designadas para fornecerem serviços de 
suporte a outras organizações P&G, nomeadamente contabilidade, processamento de 
salários e administração, entre outras. Estão também centralizados. 

A estrutura legal na Europa Ocidental está alinhada com a estrutura organizativa estando 
funções específicas associadas a entidades específicas. Estas são: 

 

• Regional Entrepreneurs: As Regional Entrepreneurs são as estruturas corporativas 
legais que abrigam as GBUs. Na Europa Ocidental existem três: a P&G IO, (para 
todos os bens de consumo, nomeadamente a marca Neoblanc, exceptuando apenas 
Pringles), a P&G FP (para as Pringles) e P&G Pharmaceuticals (para os produtos 
farmacêuticos). Estão localizadas e operam desde Genebra na Suiça. São responsáveis 
por escolha de fornecedores, matérias-primas e materiais de embalagem, contratos de 
fornecimento e níveis de inventário. 

• Manufacturing Companies: Os toll processors são as companhias locais que 
desempenham as actividades de converter as matérias-primas e produtos de 
embalagem em produtos finais. Na Europa Ocidental existem na maior parte dos 
países e desenvolvem actividades como prestadores de serviços para a P&G IO, P&G 
FP e P&G Pharma. Em Portugal existe uma companhia toll processor que é a P&G 
Porto para produção de lixívia, que desenvolve actividade como prestador de serviço 
da P&G IO. 

• Sales Comissionaire Companies: As MDO’s são as organizações locais responsáveis 
pelas vendas, distribuição e implementação dos planos de marketing. Estão focadas na 
gestão das relações com os clientes (hipermercados e cadeias de supermercados). Em 
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Portugal existe uma MDO – P&G Portugal SA, que se centra na comercialização e 
distribuição dos produtos do grupo Procter & Gamble dentro do país. 

• Service Providers: A P&G Technical Centre Ltd está localizada em Newcastle, UK e é 
responsável por fornecer uma variedade de serviços administrativos para todas as 
companhias do grupo na Europa Ocidental, nomeadamente à P&G Porto e à P&G 
Portugal. 

 

Apresentação da P&G – Porto Plant 

A Procter & Gamble Porto nasceu através da aquisição, em Dezembro de 1989 da empresa 
Neoblanc, Produtos de Higiene e Limpeza, Lda. Esta empresa era já líder no mercado 
nacional da venda de lixívia e contava com uma fábrica com 14 anos de laboração em 
Matosinhos. Numa óptica de internacionalização e tendo em conta que o custo logístico da 
lixívia representa uma componente importante no custo final do produto, a Companhia acabou 
por decidir adquirir a empresa de Matosinhos. Aproveitando a mais valia que a marca 
Neoblanc tinha em Portugal, a P&G resolveu manter a marca Neoblanc no mercado 
português.  

A fábrica do Porto beneficiou da experiência e formação de outra fábrica de lixívia, Bariano, 
em Itália. Rapidamente foram introduzidos novos sistemas de produção aliados à melhoria das 
tecnologias que dispunham. Através da experiência técnica e profissional conseguiu tornar-se 
numa referência para a Companhia (dentro do segmento da lixívia).  

Até 1999 a produção de lixívia, marketing e distribuição P&G em Portugal era feita através de 
uma entidade única. Nessa altura, procedeu-se a uma reestruturação, de acordo com o novo 
modelo organizativo referido anteriormente, tendo a P&G Porto ser constituída por escritura 
pública em Maio de 2000. 

A fábrica da P&G Porto, é um estabelecimento industrial com licença de exploração para a 
actividade de fabricação de cosméticos, produtos de higiene e limpeza e fabricação de 
embalagens plásticas. As instalações são constituídas por uma área total de 5700m2 e 
actualmente a P&G Porto opera com 38 funcionários, tendo havido uma redução do número 
de funcionários nos últimos anos, na sequência de um plano de redução de custos e aumento 
de produtividade. 

Actualmente a fábrica do Porto dedica-se ao fabrico exclusivo de lixívia, produzindo uma 
totalidade de 13 variantes do produto. A fábrica está distribuída segundo o modelo Flat 
Organization, com apenas três níveis hierárquicos entre operadores fabris e a direcção. 
Contando com um total de 38 colaboradores, sendo que destes, 27 são técnicos que estão 
divididos em três turnos e os outros 11 ocupam cargos administrativos. Funcionalmente está 
integrada à fábrica de Mataró – Espanha, com a qual troca sinergias, principalmente nas áreas 
de finanças, tecnologias de informação e gerência. 

A Procter & Gamble Porto é responsável por receber, armazenar e manipular matérias-primas 
e materiais de embalagem, adquiridas e propriedade da P&G IO e convertê-las em produto 
paletizado. A Procter & Gamble Portugal centra-se na comercialização e distribuição em 
Portugal de produtos do grupo Procter & Gamble. Entre a P&G Portugal e a P&G Porto 
também existe um contrato de prestação de serviços de apoio à gestão, nomeadamente 
acessoria fiscal e legal, contabilidade e recursos humanos. 
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ANEXO B: Exemplo de um Modelo Padrão de OPL da Fábrica do Porto  
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ANEXO C: Alguns dos Manuais Devenvolvidos para a Implementação do 
Passo 4 da AM 
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ANEXO D: Exemplo de Work Point Analysis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2: IMPACTO NAS PERDAS (Listar perdas que correm neste Work Point)

5: INSPECÇÕES EM CURSO (CIL até Passo 3, manutenção programada, ...)

ELEMENTOS DO WORK POINT

P1 P13 CP1 Controlo visual a definir F

P2 P14 CP2

P3 P15 CP3

P4 P16 CP4 desenho com medidas F

P5 P17 CP5

P6 P18 CP6 desenho com medidas F

P7 P19 CP7 peça storeroom ref. 3350

P8 P20 CP8

P9 P21 CP9
Flexocol M-4291B (peça storeroom ref. 

2853)
P10 P22 CP10

P11 P23 CP11

P12 P24 CP12 Altura arrolhador = 210,2 (CV)

T1 T13 CT1 CV posição a definir F

T2 T14 CT2

T3 T15 CT3

T4 T16 CT4

T5 T17 CT5

T6 T18 CT6

T7 T19 CT7

T8 T20 CT8

T9 T21 CT9

T10 T22 CT10

T11 T23 CT11

Garrafas 1L T12 T24 CT12

Rolhas 1L PN1 PN8 CPN1 Pressão arrolh. indiv. 1,5 - 2,5 bar (CV)

PN2 PN9 CPN2

PN3 PN10 CPN3

PN4 PN11 CPN4

PN5 PN12 CPN5 Pressão arrolh. indiv. 1,5 - 2,5 bar (CV)

PN6 PN13 CPN6 Pressão acumulador 4 bar (CV)

PN7 PN14 CPN7

E1 E9 CE1

E2 E10 CE2 Velocidade ench. / arrolh.: 48 - 70 gpm

E3 E11 CE3

E4 E12 CE4

E5 E13 CE5

E6 E14 CE6

E7 E15 CE7

E8 E16 CE8

H1 H6 CH1

H2 H7 CH2

H3 H8 CH3

H4 H9 CH4

H5 H10 CH5

L1 L6 CL1

L2 L7 CL2

L3 L8 CL3

L4 L9 CL4

L5 L10 CL5

CIL Manutenção Programada Center Lining

Guias do arrolhador

Componentes (Posicionamento, continuidade e movimento)

8x Tulipa

Suporte dos arrolhadores individuais

8x 4x Unhas

came pneumática

8x Base do arrolhador

8x 2x Molas

Estrela de saída da garrafa

Veio central

variador do motor eléctrico

Botão no quadro de comandos

PLC

Motor eléctrico

Redutor do motor eléctrico

8x válvula pneumática

8x Regulador pressão arrolhadores

Tubos pneumáticos

8x Motores pneumáticos

Elementos/ 
Area          
Work Point

P
n

eu
m

át
ic

a

acumulador

Rodas dentadas

rolamentos estrela de saída arrolh.

8x Rolamentos arrolhadores

8x manómetros individuais

Copo lubrificação da linha pneumática

ANÁLISE DE WORK POINT  -  WORK POINT ANALYSIS (WPA)

CenterLining (componentes, Passo 4)

1: WORK POINT (Onde o equipamento e materiais contactam e hà transformação”)

3: ESQUEMA DO WORK POINT (Focar onde o produto e o equipamento estabelecem contacto – 
mostrar estrutura e componentes)

4: PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO (Descrever o que acontece quando o produto e o equipamento estabelecem contacto 
neste ponto. Como se transformam?

(Posição = componentes que asseguram a posição correcta no início da transformação; Continuidade = 
componentes que asseguram que o material e equip. estão continuamente na posição correcta)

L312:  Colocação da rolha na garrafa e seu arrolhamento 
(WP35)

Garrafas sem rolha ou com rolha encavalitada. Garrafas com torque mais baixo que o estipulado 
originando problemas de estanquidade. Uma das principais causas de paragem (MTBF).

Outros

H
id

ra
ú

lic
a

L
u

b
ri

fi
ca

çã
o

Detalhes 
Material 
Produto

Parâmetros 
Processo 
(variáveis)

E
lé

ct
ri

ca
T

ra
n

s
m

is
s
õ

es

8x Veios individuais

Came

Regulador de altura do arrolhador

E
st

ru
tu

ra
 / 

P
a
ra

fu
so

s

MotorMotor

Came

Tulip
a

Rolamento

Motor do 
Arrolhador

Rodas dentadas (T3)
Motor (E1)

Guias do 
arrolhador

Estrela de saída do 
arrolhador

Veio 
central
(P11) Cabeça 

Pistão 

Plano inferior

Exterior da 
enchedora

Regulador 
altura do 

arrolhador
(P12)

Rolha

Pormenor da 
tulipa do 

arrolhador

Unhas

Base do 
arrolhador

Guias do arrolhador (P1)
Came do arrolhador (P2)

Rolamentos (T5)
Tulipa (P6)
Molas (P7)
Unhas (P4)

Estrela saída garrafa (T1)
Veio central (P11)

Rodas dentadas (T3)
Regulador da altura do 

arrolhador (P12)
Pistão do arrolhador
Motor eléctrico (E1)

Redutor (E2)
Veios individuais (P10)
Came pneumática (P3)

Válvula pneumática (PN4)
Regulador pressão (PN11)

Motor peumático (PN3)
Manómetros indiv. (PN5)
Bases arrolhadores (P9)
Suporte dos arrolhadores 

individuais (P5)
Acumulador (PN6)

Altura do arrolhador

Pressão de regulação 
dos motores pneumáticos

Molas e das unhas das 
tulipas

Velocidade do motor 
principal / redutor

Óleo lubrificante

CIL
Limpeza geral detalhada
Limpeza e verificação de estado de unhas e molas do arrolhador
Lubrificação dos veios dos arrolhadores individuais
Verificar / corrigir nível de óleo do copo de lubrificação
Inspecção de torque por arrolhador (QW)
Limpar bases dos arrolhadores                                                                        ACRESCENTAR

Manutenção Programada: 
Substituir molas dos arrolhadores                                                                   Acção 116
Verificar bases dos arrolhadores                                                                      Acção 140
Verificar e substituir se necessário as unhas dos arrolhadores          Acção  251
Lubrificar Came e veios do arrolhador                                                           Acção 254
Substituir rolamentos estrela de saida                                                           Acção 977
Verificar folgas / desgaste do veio da etsrela                                              ACRESCENTAR
Verificar desgaste da came principal e da came pneumática                ACRESCENTAR
Lubrificação rodas dentadas                                                                               ACRESCENTAR
Substituir rolamentos arrolhadores individuais                                           ACRESCENTAR
Verificar se existem fugas no sistema pneumático                                   ACRESCENTAR
Manutenção motores pneumáticos arrolh. individuais                            A DEFINIR

T
2 veio do arrolhador

Um motor (E1) ligado a um conjunto de rodas dentadas (T3) faz girar o veio central (P11). Este veio 
central está posicionado no centro de uma came. A came é fixa, mas possui uma estrutura irregular. 
Do veio central sai uma estrutura (P5) que agrupa todos os veios dos arrolhadores (individualmente) - 
são 8 veios / 8 arrolhadores individuais. Em cada veio de arrolhador existe um rolamento que roda por 
cima da came. A came confere um movimento ascendente e descendente aos arrolhadores 
individuais ao longo do seu trajecto. NOTA: neste Work Point a rolha já está na tulipa do arrolhador.                                                                                                                                                           
O veio central (T2) faz girar a estrela de saída do arrolhador, a qual transporta a garrafa para de baixo 
de cada tulipa individual.

Quando o arrolhador começa a descer, existe uma came pneumática (P3) que vai accionar a válvula 
pneumática (PN4) do arrolhador individual. O motor individual (PN3) começa a rodar. Logo de seguida 
encontra a garrafa, e, sempre a rodar, coloca a rolha no gargalo e arrolha a garrafa. Quando termina a 
came, válvula deixa de estar accionada e o motor pára de rodar.
A rolha encontra-se segura na tulipa devido á acção de 2 molas que impulsionam para dentro 4 unhas 
que seguram a rolha.
É crítico que haja um centramento correcto entre o gargalo da garrafa e a rolha caso contrário, esta fica 
encavalitada no arrolhar originando problemas de qualidade.
Torque: a pressão para a qual cada motor do arrolhador individual é regulado (PN11) define o torque, em 
conjunto com a altura do arrolhador (P12). As bases do arrolhador (P9), onde assenta a garrafa, devem 
estar limpas para a garrafa não rodar - especialmente importante no Mintaka!
Um acumulador garante que não há variação de pressão signigicativa na linha pneumática dos 
arrolhadores individuais.

suporte dos arrolhadores individuais (P5)
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ANEXO E: Exemplo de uma Lição Pontual Saber – Porquê 
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ANEXO F: Exemplo de uma Lição Pontual de Análise 
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ANEXO G: Ficha de Inspecção de Parâmetros - CL 

 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO

EQUIPAM. PARÂMETROS DE INSPECÇÃO CRÍTICO
VALOR 

PADRÃO

Altura do Arrolhador 210.2

Altura Calha das Rolhas 9998.4

Regulador de Ar do Alimentador 1 [Bar] 0.2

Regulador de Ar do Alimentador 2 [Bar] 0.2

Regulador de Ar do Alimentador 3 [Bar] (2 - 2.2)

Regulador de Ar do Alimentador 4 [Bar] (1.9 - 2.1)

Regulador de Ar do Alimentador 5 [Bar] (0.1 - 0.4)

Pressão Geral Mesa Recep. de Garraf. [Bar] (3 - 5)

Manometro da Rotomatic 1 [Bar] 3

Manometro da Rotomatic 2 [Bar] 5

Manometro da Rotomatic 3 [Bar] 4

Pressão Geral Rotomatic [Bar] (6.5 - 7.5) 

Pressão Alimentação Rolhas [Bar] (4 - 4.5)

Pressão da Bomba de Reciclo [Bar] (2 - 4)

Pressão Pistão Rolhas [Bar] (4 - 6)

Pressão Válvula Entrada Produto [Bar] (3 - 5)

Pressão Geral Arrolhador [Bar] (4 - 6)

Pressão Pistão Entrada [Bar] (4 - 6)

Pressão do Sistema Mudança do Produto [Bar] (4 - 6)

Veloc. Enchedora (garraf./min) 48

Veloc. Recup. Enchedora (garraf./min) 70

Pressão Motores Pneum. dos Arrolhad. [Bar] (1.5 - 2.5)

Pressão da Bomba Tanque Cola [Bar] (2 - 3)

Pressão Emp. Rótulos SX [Bar] (2 - 4)

Pressão Emp. Rótulos DX [Bar] (2 - 4)

Posição Mesa Rótulos [F/T] (6 - 7)

Pressão da Vibração [Bar] (0 - 1)

Pressão do Espiralab (Zona 1) [Bar] (2 - 4)

Pressão da Pistola da Cola [Bar] (2 - 4)

Pressão Geral Rótuladora [Bar] (6 - 7)

Controlo Visual Tapetes 108 e 109 5.2

Controlo Visual Tapete 110 9998.7

Pressão Geral Embalaladora [Bar] (6 - 7)

Empurrador de Caixas 112

Pressão Geral Formadora [Bar] (6 - 7)

Pressão Bicos da Cola [Bar] 4

Pressão da Bomba Tanque Cola [Bar] 4

Regulação Posição Cinta (9987-9989)

Pressão das Tulipas [Bar] (5 - 6)

Pressão Ar Centrador [Bar] (5 - 6)
Máquina 

Fita Pressão Geral Máquina da Fita [Bar] (6 - 7)

Balança Pressão de Regulação do Sist.de Rejeição [Bar] (4 - 6)

Pressão  Geral Codificador de Garrafas [Bar] 5

Pressão  Vácuo Codificador de Garrafas [Bar] 14

Pressão  Interna Codificador de Garrafas [Bar] 20

Pressão  Geral Codificador de Garrafas [Bar]

Pressão  Vácuo Codificador de Garrafas [Bar]

Pressão  Interna Codificador de Garrafas [Bar]

VALORES DOS PARÂMETROS

CIL - INSPECÇÃO DE PARÂMETROS - L312

DATA

HORA

RESPONSÁVEL

Codificador 
de garrafas 

I

Codificador 
de garrafas 

II

Alimentador 
e 

Arrolhador

Mesa 
Recep. de 
Garrafas e 
Rotomatic

 Arrolhador 
e 

Enchedora

Rotuladora

Tapetes e 
Embaladora

Formadora

Embaladora
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ANEXO H: Índice do Livro Responsável do Equipamento 

 

0 CBN de Porto

1 ÁREA DE RESPONSABILIDADE

2 RESULTADOS DA MÁQUINA vs. OBJECTIVOS / MAIORES PERDAS

3 SKILL MATRIX

4 MAPA DE SEGURANÇA

5 MATRIZ DE QUALIDADE

6 WPA (Work Point Analysis)

7 FONTES DE CONTAMINAÇÃO

8 CIL

9 CENTERLINING / LISTA DE PARÂMETROS / CPE`s (Critical Process Equipment)

10 HEALTH CHECKS

11 LIÇÕES PONTUAIS DE OPERAÇÃO

12 LIÇÕES PONTUAIS DE ANÁLISE

13 ANÁLISES DE AVARIAS

14 MANUTENÇÃO PREVENTIVA

15 KAIZEN

16

17

18 FICHAS EM BRANCO

Livro do Responsável de Equipamento

ENCHEDORA / ARROLHADOR

ROTULADORA

E
q
u
i
p
m
e
n
t
 
O
w
n
e
r
s
h
i
p

M
a
n
u
a
l
 
B
o
o
k

L312
ALIMENTADOR E DEPÓSITO DAS ROLHAS

DIRECT COUPLING

ROTOMATIC
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ANEXO I: Contrato de Posse do Equipamento 

 

CONTRATO RESPONSÁVEL DO EQUIPAMENTO 

EQUIPA:  RESPONSÁVEL: EQUIPAMENTO: 

SUA MISSÃO 
Operar de forma autónoma, manter e melhorar o seu equipamento para atingir os objectivos de eliminação de perdas 

SEU OBJECTIVO 

Medida (em processo & produção) 
 

Objectivo Até quando 

SUA RESPONSABILIDADE 
Operar e manter o equipamento em condições básicas e executar melhorias necessárias para atingir os objectivos. 
Atingir a eliminação de perdas esperadas usando sistemas críticos e formação, treino e dando feedback para as 
pessoas que operam seu equipamento. 

SUA FUNÇÃO 

Sistema Tarefa Medidas/Objectivos 

Resultados 

(análise de perdas e 

planeamento de 

acção) 

 Manter gráficos/resultados actualizados 

 Analisar causas de perdas (incluindo as geradas externamente) 

 Certificar-se que planos sejam postos em prática para eliminar as causas 

de origem 

 Participar nas Reuniões da Equipa 

Veja “SEUS 
OBJECTIVOS” 

CIL  Definir (junto com a Equipa de AM) padrões exigidos pelo CIL 

 Treinar pessoas para executar o CIL no seu equipamento 

 Executar o CIL pessoalmente  

 Implementar controlos visuais para simplificar a execução do CIL 

 Melhorar continuamente o CIL adicionando removendo /alterando tarefas 

 Manter e melhor standards de área 

CIL aderência: _______ 

CIL controlos de 

qualidade:_____ 

CL (Centerlining)  Treinar pessoas para executar o CL em seu equipamento 

 Executar o CL pessoalmente  

 Implementar controlos visuais para simplificar a execução do CL 

 Melhorar continuamente o CL adicionando / removendo /alterando tarefas 

CL finalização: 

__________ 

CL conformidade: 

________ 

Resolução de 
Anomalias 

 Diariamente identificar e registar anomalias no seu equipamento 
 Garantir que todos os que trabalham com o equipamento detectam e 

registam anomalias 

 Eliminar os defeitos que pode reparar de forma autonoma 

 Planear e fazer seguimento da eliminação de perdas usando sistemas e 

recursos apropriados 

# defeitos encontrados: 
________ 

# defeitos corrigidos: 

_________ 

Kaizen & 
Reaplicação 

 Propor, executar e documentar melhoras (usar a base de dados de kaizen) 
 Recomendar reaplicação sempre que possa ser aplicável 

 Planear e executar no seu equipamento todas as reaplicações disponíveis 

internas ou externas (kaizens) 

# kaizen gerado/ano: 
_________ 

# reaplicações/ano: 

_________ 

Eliminação de 

Avarias e Falha do 

Processo 

 Recolher as Análises de Avarias e Fichas de Falhas de Processo do seu 

equipamento 

 Participar nas  Análises de avarias e Falhas dos Processos 
 Actualizar CIL/ CL se necessário 

# falhas: ________ 

% falhas 

registadas:______ 
% falhas 

analisadas:_______ 

Livro do 

Equipamento 

 Manter actualizado (ver índice) Veja a Análise do 
Equipment Ow. 

Análise do Eq. Ow.   Acompanhar o plano de acção definido durante as análises de Responsável 
do Equipamento 

Score do Equipment Ow.: 
_______ 

SEUS BENEFÍCIOS 
 Os resultados e habilidades individuais são revistos regularmente como parte dos Sistemas de Recompensa & Reconhecimento 

e Pagamento & Sistemas de Progressão 

 Plano de Preparação & Treino permite entregar os resultados esperados (skills Técnicas e de Liderança) 

 

Responsável do Equipamento: ____________  Líder da Equipa:_______________ Líder do Departamento:_______________ 
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ANEXO J: Scorecard Responsável de Equipamento 
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ANEXO L: Requisitos da Auditoria de Passo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipment & Team Work Area   

Abnormalities Identified and 
Countermeasures taken  

Component Defects 100% of the following defects have been identified and have been 
fixed or a countermeasure plan in place: 
Note: This section changes for each inspection category.  
Included in this section is a listing of the component defects to be 
checked based on the common components outlined in the system 
diagram.  The scoring guide for this section is supplied by PM, 
and contains the detailed description of the specific items to check 
for each component.  

 Component Improvements: All recurring defects and problems have been identified and 
countermeasures are in place to prevent future occurrences.  

  Improvements have been made to incorporate new ideas / 
improvements in the components of this inspection category. 

 Hard To Inspect Areas Countermeasures are in place to eliminate or control Hard To 
Inspect Areas  

 Equipment/Process Settings Process settings / adjustments are correct and have been updated 
based on this inspection category 

Equipment and team work 
area is being maintained 

Equipment and Work Area 
Conditions 

Equipment conditions and work areas are being maintained 
according to the step 3 CIL and updated inspection standard. 

  Visual Controls have been implemented to facilitate the inspection 
activities. 

Team Development:   

Effectiveness of Team 
Activities: 

Goals and action plan being 
delivered 

Team monitors the daily results and track the appropriate in-
process and output measures and has taken action to ensure 
schedule and goals are met 

 Loss Reduction Minor Stops reduction is on track to be reduced by at least 80 to 
90 % from baseline by the end of step 4. 

  Inspection Time has been reduced and is at or below target time 

  Specific losses identified by the team are being reduced 

Efficiency of Team Activities: Management of Daily Work Inspection activities have been integrated into department DMS 
systems and are completed on the proper frequency 

 Reapplication Teams are reapplying procedures, standards, and improvements 
from other teams as well as documenting and sharing their own 
improvements and learning’s 

Team Capability: Team member Knowledge Skill 
Level 

Team members have achieved their targeted AM step 4 skill level 

  All members can execute the Inspection Standard within the 
targeted time 

 Behaviors Members are role modeling behaviors from previous steps and 
new step 4 behaviors 
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ANEXO M: Parte da Análise ECRS da L312  

 

2600 min.

paragem de linha: 3ª semana - 2ª feira (11)

245 208

Actividade Ficha Períod. What Why Who When Where How TempoDistância Idéia Período FObjectivo

TODOS OS MÓDULOS - Inspecção dos parâmetros e registo no QW T parâmetro
comparar com 
os registados

Operador diário
Alimentador de 

rolhas
inspecção 

visual
0 x

antes não havia, agora com 
Inspecção de Parâmetros

0

TODOS OS MÓDULOS - Inspecção de etiquetas e parafusos em falta T
etiqueta e 
parafuso

detectar se há 
em falta

Operador semanal
Mesa recepção 

de garrafas
inspecção 

visual
15 x

com Inspecção de 
Parâmetros

0

1 Limpar tapete 104 - lado alimentador de rolhas CIL X T 4 Tapete
ficar limpo para 
funcionar bem

Operador semanal tapete 104
limpar com 

pano
5 X no dia do 1.1 4 4

2 Altura do Arrolhador CL X T 40 parâmetro
funcionar 

correctamente
Operador turno

Alimentador de 
Rolhas

visual 0.9 X no dia do 1.1 4 0.2

3 Altura Calha das Rolhas CL X T 40 parâmetro
funcionar 

correctamente
Operador turno

Alimentador de 
Rolhas

visual 0.9 X 4 0.2

4
Limpar a calha e inspeccionar CV de fixação da calha de 
rolhas

N X X T
Calha das 

rolhas
ficar limpo para 
funcionar bem

Operador Arrolhador
limpar com 

pano
X no dia do 1.1 4 2

4 Limpar a calha de fixação da calha de rolhas N T 1
Calha das 

rolhas
mensal Arrolhador 2 X

4 Inspeccionar CV de fixação da calha de rolhas - ex OT 
1198

PM T 1
Calha das 

rolhas
mensal Arrolhador 0.5 X

5
Limpeza da fotocélulas falta de rolha e da fotocélula de 
chamada de rolha

N X T fotocélula
ficar limpo para 
funcionar bem

Operador semanal
Alimentador de 

rolhas
limpar com 

pano
X no dia do 1.1 4 1

5 Verificar fotocélula de abertura do pistão CIL T 4 fotocélula
verificar se 
funciona

Operador semanal
Alimentador de 

rolhas
testar 1 X

5 Verificar fotocélula de chamada de rolhas CIL T 4 fotocélula
verificar se 
funciona

Operador semanal
Alimentador de 

rolhas
testar 1 X

6 Regulador de Ar do Alimentador 1 [Bar] CL X T 40 parâmetro
funcionar 

correctamente
Operador turno

Alimentador de 
Rolhas

visual 0.9 X X no dia do 1.1 4 0.2

7 Regulador de Ar do Alimentador 2 [Bar] CL X T 40 parâmetro
funcionar 

correctamente
Operador turno

Alimentador de 
Rolhas

visual 0.9 X X no dia do 1.1 4 0.2

8 Regulador de Ar do Alimentador 3 [Bar] CL X T 40 parâmetro
funcionar 

correctamente
Operador turno

Alimentador de 
Rolhas

visual 0.9 X X no dia do 1.1 4 0.2

9 Regulador de Ar do Alimentador 4 [Bar] CL X T 40 parâmetro
funcionar 

correctamente
Operador turno

Alimentador de 
Rolhas

visual 0.9 X X no dia do 1.1 4 0.2

10 Regulador de Ar do Alimentador 5 [Bar] CL X T 40 parâmetro
funcionar 

correctamente
Operador turno

Alimentador de 
Rolhas

visual 0.9 X X no dia do 1.1 4 0.2

11 Limpeza do exterior alimentador e silo de rolhas CIL X T
alimentador de 

rolhas
ficar limpo para 
funcionar bem

Operador semanal
Alimentador de 

rolhas
limpeza 

completa
X no dia do 1.1 4 15

11 Limpeza geral do silo das rolhas CIL T 4 silo das rolhas
ficar limpo para 
funcionar bem

Operador semanal Silo das Rolhas
limpeza 

completa
15 X

11 Limpeza geral do alimentador de rolhas CIL T 4 15 X

12
Limpar as guias interiores do alimentador, da fotocélula de 
chamada de rolhas do alimentador e inspeccionar fugas 

CIL X X P guias
ficar limpo para 
funcionar bem

Operador
Alimentador de 

rolhas
X em um dos dias do item 1.10 1 10

12 Limpeza das guias do alimentador de rolhas - ex OT 911 PM P 1 mensal 30

12 Inspecção de fugas no sistema pneumático - ex OT 1210 PM P 0.5
Sistema 

pneumatico
Alimentador de 

rolhas
5 X

1 Verificar ISE depósito de rolhas CIL X P 4 ISE segurança Operador semanal 2 X X
no mesmo dia que 2.1 (ISE 

alimentador)
1 1

2 Verificar ISE alimentador de rolhas CIL X P 4 ISE segurança Operador semanal 2 X X
no mesmo dia que 1.11 

(limpeza interior do 
alimentador)

1 1

3 Enchimento copo óleo linha pneumática do arrolhador CIL X P 4 copo óleo
funcionar 

correctamente
Operador semanal Enchedora óleo XXX 5.5 X 4 5

4 Limpar cortina separação arrolhador / enchedora CIL X P 4 cortina ficar limpo Operador semanal 2 X 4 2

5 Limpar pratos da enchedora (A) CIL X P 12 7
ficar limpo para 
funcionar bem

10 X 20 7

6 Limpeza da base da ench. / arrolh. e das portas (P) CIL X P base
ficar limpo para 
funcionar bem

Operador X 10

7
Limpar base de PVC por baixo das rodas dentadas e 
portas de acesso

CIL X P 4 base
ficar limpo para 
funcionar bem

Operador 2 X X
1 das vezes no dia a seguir 
ao da lubrificação das rodas 

dentadas (10.14)

2 5

8 Verificar ISE enchedora - atrás CIL X P 4 ISE segurança Operador 2 X X
em 1 dos dias do item 2.5 

(base PVC)
1 2

1 Limpeza da base da ench. / arrolh. e das portas (P) CIL X P 20 enchedora
ficar limpo para 
funcionar bem

Operador semanal Enchedora
limpeza 

completa
15.5 X em conjunto com 2.6 20 10

2 Repôr nível do óleo dos copos de lubrificação dos 
"macacos"

CIL X P
Sistema 
elevação 
garrafas

Enchedora X 4 40

3
Limpar base de PVC por baixo da ench. / arrolh. e portas 
de acesso

N X P 4 Operador 11 X X
em um dos dias a seguir ao 

do item 3.2 (limpar base 
PVC)

4 10

4 Limpeza do Sistema de Reciclo e inspecção de fugas de 
lixívia

N X X T X 4 5

4 Limpeza do Sistema de Reciclo N T 4
Tanque de 

reciclo
5 X

4 Inspecção de fugas de lixívia N T 4
Tanque de 

reciclo
2 X

5 Limpeza Estrutura MCC Enchedora L312 + Verificar ISE CIL X P X X em conjunto com item 3.2 1 3

5 Verificar ISE MCC enchedora L312 CIL P 4 1 X X

5 Limpeza estrutura MCC Enchedora L312 CIL T 4 5 X

1 Limpeza Estrutura MCC - DC + Verificar ISE CIL X X P 3

1 Verificar ISE MCC - DC CIL P 1 1 X X
no mesmo dia do item 4.2 

(limpeza da mesa)

1 Limpeza Estrutura MCC - DC CIL P 1 5

2 Inspecção mola da guia da mesa N X T 1 Rotomatic 0.5 X 1 0.5

3 Limpeza detalhada da mesa de Direct Coupling (incluindo 
6 pistões, 12 fotocélulas) e inspecção de fugas de ar

N X X P mesa
ficar limpo para 
funcionar bem

Operador semanal
Mesa recepção 

de garrafas
limpeza 

completa
X 1 20

3 Limpeza da mesa de Direct Coupling (incluindo pistões) CIL P 4 mesa
ficar limpo para 
funcionar bem

Operador semanal
Mesa recepção 

de garrafas
limpeza 

completa
10 X

3
Inspecção a existência de fugas de ar na "Mesa de Direct 
Coupling - ex OT 1218

PM P 1
Sistema 

Pneumático
Mesa Recepção 

Garrafas
5 X

1 Limpeza da mesa de Direct Coupling lado direito até 
tapete

CIL X T 40
Mesa Recepção 

Garrafas
0.9 X X no mesmo dia 4.2 20 0.2

2 Pressão Geral Mesa Recep. de Garraf. [Bar] CL X T 40
funcionar 

correctamente
Mesa Recepção 

Garrafas
0.9 X X 20 0.2

3 Manómetro da Rotomatic 1 [Bar] CL X T 40
funcionar 

correctamente
Rotomatic 0.9 X 4 0.2

4 Manómetro da Rotomatic 2 [Bar] CL X T 40
funcionar 

correctamente
Rotomatic 0.9 X 4 0.2

5 Manómetro da Rotomatic 3 [Bar] CL X T 40
funcionar 

correctamente
Rotomatic 0.9 X 4 0.2

6
Limpeza das 3 fotocélulas (dentro; em cima) + 
Inspeccionar fugas de ar

CIL X X P X 4 5

6 Limpeza das 3 fotocélulas (dentro; em cima) CIL P 4 fotocélulas
ficar limpo para 
funcionar bem

Operador semanal Rotomatic
limpar com 

pano
5 X

6 Inspecção de fugas de ar (rotomatic) - ex OT 1219 PM P 1 5

7 Limpeza exterior da Rotomatic CIL X T 4 5 X 1 10

Limpeza geral detalhada do silo de garrafas P silo rotomatic
ficar limpo para 
funcionar bem

Operador semanal Silo Rotomatic
limpeza 

completa
0 X não se faz 0

8 Limpeza interior da Rotomatic CIL X T 1 5 1 5

9 Verificar ISE Silo CIL X P 4 2 X 1 1

10 Verificar ISE Rotomatic (2) CIL X P 4 2 X
em 1 dos dias do item 5.6 

(limp. interior rotomatic)
1 1

1 Pressão Geral Rotomatic [Bar] CL X T 40 Rotomatic 0.9 X 4 1

2 Limpeza do interior da Rotomatic - lado saída das garrafas CIL X P 4 5 X X 1 5

3 Verificar ISE Rotomatic CIL X P 4 1 X X no dia do item 6.2 1 1

4 Limpeza da fotocélula de Buffer Cheio CIL X T 4 tapete
ficar limpo para 
funcionar bem

Operador diário
Tapetes até 
enchedora

limpar com 
pano

0.7 X 4 0.5

Operação
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ANEXO N: Requisitos da Auditoria de Passo 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipment & Team Work Area   

Abnormalities Identified and 
Countermeasures taken  

Component Defects There are no abnormalities at the component level 

 Component Improvements: All recurring defects and problems have been analyzed and 
countermeasures are in place to prevent future occurrence. 

  Modifications have been made to incorporate new ideas to 
improve the visibility of deterioration and/or abnormal 
conditions. 

 Hard To Inspect Areas No difficult to inspect areas are present,  each and every  
inspection point is quickly visible from a few fixed, marked 
positions. 

 Equipment/Process Settings Process settings are clearly marked and process conditions 
are maintained within their proper settings 

Equipment and team work 
area is being maintained 

Equipment and Work Area 
Conditions 

Equipment conditions and work areas are being maintained 
according to the Integrated Inspection Standard 

  Inspection route is visible and easy to follow, there is no 
duplication of efforts in carrying out inspection tasks . 

Team Development:   

Effectiveness of Team 
Activities: 

Goals and action plan being 
delivered 

Team monitors the daily results and track the appropriate 
in-process and output measures and has taken action to 
ensure schedule and goals are met. 

 Loss Reduction Minor Stops have been reduced by at least 95 % from  step 
0 baseline by the end of step 5. 

  Unplanned  interventions (failures, assists, touches) have 
been significantly reduced to enable expected level of 
unattended operation 

  Overall Inspection Time has been reduced and is at or 
below target time (60% time reduction, 50% # of tasks) 

Efficiency of Team Activities: Management of Daily Work Step 5 Inspection activities have been integrated into department 
DMS systems and are completed on the proper frequency 

 Reapplication Teams are reapplying procedures, standards, and improvements 
from other teams as well as documenting and sharing their own 
improvements and learning’s 

Team Capability: Team member Knowledge Skill 
Level 

Team members have achieved their targeted AM step 5 skill level 

  All members can execute the Integrated Inspection 
Standard within the targeted time and are able to detect 
symptoms indicating equipment abnormality 

 Behaviors Members are role modeling behaviors from previous steps 
and new step 5  behaviors 
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ANEXO O: Actualizações das Fichas de CIL L312 

 

####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #

 
Pontos de 

Insp.
Itens de 

Insp. Standard
LP 
Nº

Tempo 
[min.] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

1.1 Limp limpo e seco 30 ���� ���� ���� ���� ���� ����

2

2.1 Limp limpo e seco 10 ���� ���� ���� ���� ���� ����

3

3.1 Limp limpo e seco 20 ���� ���� ���� ���� ���� ����

3.2 Limp limpo e seco 5 ���� ���� ���� ���� ���� ����

4

4.1 Limp limpo e seco 20 ���� ���� ���� ���� ���� ����

5

5.1 Limp sem pó 1 ���� ���� ���� ���� ���� ����

5.2 Insp  não pinga 5 ���� ���� ���� ���� ���� ����

5.3 Limp limpo e seco 7 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

5.4 Limp limpo e seco 30 ���� ���� ���� ���� ���� ����

5.5 Limp limpo e seco 30 ���� ���� ���� ���� ���� ����

5.6 Lub como Controlo Visual 5 ���� ���� ���� ���� ���� ����

5.7 Lub
sem lixívia seca, 
sem excesso de 

óleo
x 15 ���� ���� ���� ���� ���� ����

6

6.1 Limp limpo e seco 7 ���� ���� ���� ���� ���� ����

7

7.1 Limp limpo e seco 40 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

7.2 Limp sem pó 1 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

7.3 Limp sem pó 1 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

7.4 Limp sem cola x 10 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

7.5 Limp sem lixo, limpo, seco x 20 ���� ���� ���� ���� ���� ����

7.6 Lub como Controlo Visual 5 ���� ���� ���� ���� ���� ����

8

8.1 Limp limpo e seco x 10 ���� ���� ���� ���� ���� ����

8.2 Limp limpo e seco 1 ���� ���� ���� ���� ���� ����

9

9.1 Limp limpo e seco 10 ���� ���� ���� ���� ���� ����

9.2 Limp limpo e seco x 1 ���� ���� ���� ���� ���� ����

10

10.1 Insp não partidas x 10 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ����

MÁQUINA PARADA ACÇÕES REALIZADAS EM DIAS NÃO LISTADOS DEVEM SER MARCADAS NO 
DIA EM QUE FORAM EFECTUADAS  

Limpeza geral detalhada

Limpeza da fotocélula de dentro da Rotomatic

Componente

ALIMENTADOR E SILO DE ROLHAS

OBSERVAÇÃO

Responsável: CIL
Eduardo 

Gonçalves LINHA 312

EMBALADORA

Limpeza da cabeça codificador I - (A)

Limpeza do sensor do Codificador I - (A)

Limpeza da cabeça codificador II - (A)

Verificar molas e aro (A)

Limpeza do sensor do Codificador II - (A)

CODIFICADOR II

Lubrificação da placa móvel do encravamemto das 
estrelas e da came

Limpeza dos pratos da enchedora (A)

CODIFICADOR I

Limpeza geral detalhada enchedora

Enchimento do copo do óleo da linha pneumática

Limpeza geral detalhada

Limpeza da fotocélula de chamada espalhador

Limpeza da estrutura e da caleira

Limpeza geral detalhada

MESA RECEPTORA DE GARRAFAS

TAPETES 101, 103 E 104

ROTOMATIC

Limpeza geral detalhada

Limpeza de escovas   

ROTULADORA

Mês: Abril de 2009 PINTAR DE ACORDO COM A LEGENDA

Limpeza da estrutura e das caleiras

Purga do tanque da cola 

ENCHEDORA E ARROLHADOR

Verificar fugas / pingas nas válvulas de 3 vias 

Limpeza da fotocélula de abertura do pistão

Enchimento copo óleo linha pneumática

TAPETE 105

Limpeza geral detalhada arrolhador

Limpeza da fotocélula de chamada de cola

Os acrílicos devem ser limpos com limpa vidros e não com xilol Listar as anomalias detectadas no Plano de Acção da Linha de Enchimento 312

INSPECÇÃO OK; NÃO PRECISOU AGIR (verde)

INSPECÇÃO NÃO OK; CORRIGIDO (vermelho)

INSPECÇÃO NÃO OK; NÃO CORRIGIDO (preto)

A - Procedimento de Arranque - NÃO FALHAR!!!!

####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######

 
Pontos de 

Insp.
Itens de 

Insp. Standard
LP 
Nº

Tempo 
[min.] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

1.2 Limp sem pó e seco 1 ���� ���� ���� ���� ���� ����

1.3 Insp pára o equipamento 1 ���� ���� ���� ���� ���� ����

2

2.2 Limp sem pó e seco 1 ���� ���� ���� ���� ���� ����

3

3.3 Limp limpo e seco 1 ���� ���� ���� ���� ���� ����

3.4 Insp  pára rotomatic 1 ���� ���� ���� ���� ���� ����

3.5 Insp  pára equipamento 1 ���� ���� ���� ���� ���� ����

4

4.2 Insp pára tapete 1 ���� ���� ���� ���� ���� ����

5

5.8 Insp
posição correta das 

borboletas
x 5 ���� ���� ���� ���� ���� ����

5.9 Insp como definido 15 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

5.10 Insp  pára enchedora 5 ���� ���� ���� ���� ���� ����

5.11 Insp  pára enchedora 3 ���� ���� ���� ���� ���� ����

5.12 Insp testar; rejeita 2 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

5.13 Insp pára o arrolhador 4 ���� ���� ���� ���� ���� ����

6

6.2 Insp paragem do tapete 1 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

6.3 Limp sem pó e seco 1 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

6.4 Limp sem pó e seco 1 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

6.5 Limp sem pó e seco 1 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

7

7.7 Insp  testar; rejeita 2 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

7.8 Insp  pára rotuladora 1 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

7.9 Insp  pára rotuladora 3 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ����

Responsável: CIL

LINHA 312Eduardo 

Gonçalves

Verif. funcionamento sist. de rejeição de gar. sem rótulo

Limpeza da fotocélula detecção rolhas das garrafas

Verificar do botão de segurança

OBSERVAÇÃO

Verificar dos 6 microswitches das portas 

Verificar os 8 microswitches das portas 

Verificar os 5 interruptores de segurança 

Verificar dos 4 interruptores de segurança  

Verificar do sistema de detecção de garrafa sem rolha

Verificar os 6 interruptores de segurança 

Verificar interruptor de segurança

Verificar o aperto do parafuso das borboletas de 3 vias

ENCHEDORA E ARROLHADOR

Verificar microswitches das portas

TAPETES 101, 103 E 104

Limpeza da fotocélula buffer do Tapete Enchedora

Limpeza da fotocélula de buffer cheio Enchedora

ROTULADORA

TAPETE 105

Inspecção peso bruto por copo ench.: registo QW 

MESA RECEPTORA DE GARRAFAS

Verificar interruptores de segurança 

Limpeza das 2 fotocélulas da calha

Verificar interruptores de segurança 

Limpeza da fotocélula de chamada Tapete 101

Limpeza da fotocélula de buffer cheio

ROTOMATIC

Componente

ALIMENTADOR E SILO DE ROLHAS

Mês: Abril de 2009 PINTAR DE ACORDO COM A LEGENDA

MÁQUINA A TRABALHAR
ACÇÕES REALIZADAS EM DIAS NÃO LISTADOS DEVEM SER MARCADAS NO 

DIA EM QUE FORAM EFECTUADAS  

INSPECÇÃO OK; NÃO PRECISOU AGIR (verde)

INSPECÇÃO NÃO OK; CORRIGIDO (vermelho)

INSPECÇÃO NÃO OK; NÃO CORRIGIDO (preto)

Os acrílicos devem ser limpos com limpa vidros e não com xilol Listar as anomalias detectadas no Plano de Acção da Linha de Enchimento 312
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ANEXO P: Criação das Rotas das Actividades - L312 
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ANEXO Q: Criação das Rotas das Actividades - INSUFLADORA 154 
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ANEXO R: Lição Pontual para a Identificação de Pontos na Rota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


