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RESUMO:  

 

Este artigo apresenta informações referentes à metodologia WCM (World Class Manufacturing), um sistema de 

gestão que pode ser aplicado em diferentes áreas de uma empresa. O objetivo principal do artigo é demostrar os 

principais pilares do WCM, com um maior enfoque nos pilares da gestão de manutenção. 
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ABSTRACT: 

 

This article presents information on the WCM (World Class Manufacturing) methodology, a management system 

that can be applied in different areas of a company. The main objective of the article is to demonstrate the main 

pillars of WCM, with a greater focus on the mainstays of maintenance management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O World Class Manufacturing (WCM) é um programa 

de inovação baseado na melhoria contínua, o qual 

visa à eliminação de todos os tipos de desperdícios e 

perdas de produção através de todos os níveis e 

departamentos. Seu principal propósito está em obter 

sucesso no mercado fornecendo produtos de alta 

qualidade, preços competitivos, respondendo as 

necessidades dos clientes, assegurando máxima 

flexibilidade. (MURINO, 2012). 

O termo World Class Manufacturing foi primeiramente 

utilizado por Hayes e Wheelwright em 1984 como um 

conjunto de práticas, implicando que os usos dessas 

melhores práticas conduziriam ao um nível superior de 

desempenho. Esta abordagem baseada na prática de 

produção de classe mundial foi ecoada por numerosos 

autores desde então. (FLYNN, 1999).  

A manufatura de classe mundial é comporta por 10 

pilares, que se baseiam em três elementos essenciais: 

no combate sistemático a cada desperdício e perda 

existente em todo o sistema, no envolvimento das 

pessoas e respectivo desenvolvimento de suas 

competências, e por fim na utilização rigorosa de 

métodos e ferramentas apropriadas para as 

ineficiências do processo. 

 

2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral deste artigo é descrever sobre os 

pilares do WCM, dando ênfase aos pilares específicos 

da manutenção. 

 

 

 



 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Especificamente, este trabalho visa mostrar como uma 

boa manutenção está relacionada à gestão e aos 

processos gerenciais de uma indústria. 

 

3 DESENVOLVIMENTO 

3.1 METODOLOGIA WCM 

 

O WCM é um encadeamento de conceitos, princípios 

e técnicas para gerir processos operativos de uma 

empresa. Esta metodologia teve origem no “Sistema 

Toyota de Produção” (TPS), e visa otimizar Logística, 

Qualidade, Manutenção e Produtividade através de 

um conjunto de ferramentas e métodos definidos. 

Estabelece o objetivo geral de desenvolver, em nível 

de excelência mundial, o desempenho operativo da 

empresa para alcançar a competitividade de Classe 

Mundial.  

Para alcançar os status WCM, o desenvolvimento de 

todos os pilares, assim como a integração entre eles 

tem fundamental importância. Segundo Yamashina 

(2006), o WCM é formado de dez pilares técnicos que 

são descritos abaixo: 

• Safety (SAF) – Segurança; 

• Cost Deployment (CD) – Desdobramento de Custos; 

• Focused Improvement (FI) – Melhoria Focada; 

• Workplace Organization (WO) – Organização do 

posto de trabalho; 

• Automonus Maintenance (AM) – Manutenção 

Autonoma; 

• Professional Maintenance (PM) – Manutenção 

Profissional; 

• Quality Control (QC) – Controle de Qualidade; 

• Logistic (LCS) – Logística; 

• Early Equipment Management (EEM) – Gestão 

Preventiva de Equipamentos; 

• People Development (PD) – Desenvolvimento de 

Pessoas. 

 People Development (PD) – Desenvolvimento de Pessoas.  

Figura 1 – Representação dos pilares WCM 

FONTE: YAMASHINA (2009) 

 

Como o principal objetivo do artigo é trazer os 

benefícios do WCM para o âmbito da manutenção, 

serão apenas discorridos, com um maior enfoque os 

pilares referentes à manutenção.  

Todos os pilares têm uma fundamental importância 

para o bom andamento das atividades de uma 

empresa, e não é diferente quando se trata dos pilares 

de manutenção.  

Alguns modelos de gestão de manufatura de classe 

mundial possuem fatores críticos de sucesso para 

desdobrar e operar a organização da manufatura de 

classe mundial relatadas como práticas confiáveis, 

conforme descritos a seguir: (Moore, 2004). 

 

• Práticas Reativas de Manutenção: Medida de quanto 

à manutenção da sua organização é reativa, medida 

pela taxa de quebra, quantidade de ordens de 

manutenção em aberto e avarias; 

• Práticas Preventivas de Manutenção: Medida de 

quanto à manutenção da sua organização é 

preventiva com práticas de gerenciamento, rotinas de 

inspeção, histórico compreensivo dos equipamentos, 

base para as atividades de manutenção; 

• Práticas Preditivas de Manutenção: Medida de 

quanto a manutenção tem práticas de monitoramento 



empregadas em sua rotina com objetivo de evitar 

falhas catastróficas, otimizar o plano de manutenção e 

comissão de qualidade para equipamentos recém 

instalados; 

• Práticas Proativas de Manutenção: trabalha para 

eliminar a causa raiz de falhas em equipamentos 

através de uma melhor concepção, operação e 

práticas de manutenção. 

 Práticas Proativas de Manutenção: trabalha para eliminar a causa raiz de falhas em equipamentos através de uma melhor concepção, operação e práticas de manutenção. 

3.2 PILAR DA MANUTENÇÃO AUTÔNOMA (AM) 

 

A manutenção autônoma faz parte das atividades que 

têm o objetivo de prevenir os problemas das máquinas 

e equipamentos e as pequenas paradas quando 

acontecem devido à falta de manutenção das 

condições de base dos maquinários. A manutenção 

autônoma não é uma atividade especializada, mas 

deve ser apreendida e aplicada por todas as pessoas 

que operam na produção e que interagem 

cotidianamente com as máquinas e com os 

equipamentos. São baseadas nas competências dos 

operadores e utilizam instrumentos muito simples 

como pincéis para remover a sujeira, coberturas de 

plástico para proteger partes dos maquinários, etc. 

Entre as atividades de uma manutenção autônoma, 

pode-se destacar a melhoria das atividades e das 

padronizações, alinhamento com os objetivos de 

redução de custo, registro preciso dos dados e 

melhores práticas.  

Dentro desse pilar existem 7 passos que podem ser 

seguidos, eles são subdivididos em grupos: 

 

1° grupo – Mudança na máquina: 

• Passo 0: Preparação inicial;; 

• Passo 1: Recuperar as condições básicas da peça; 

• Passo 2: Identificar sujeiras e realizar contramedidas; 

• Passo 3: Elaboração do padrão inicial da AM. 

 

 Passo 3: Elaboração do padrão inicial da manutenção autônoma. 

2° grupo – Mudança nas pessoas: 

• Passo 4: Conduzir inspeções gerais no maquinário; 

• Passo 5: Conduzir inspeções gerais no processo. 

 Passo 5: Conduzir inspeções gerais no processo. 

3° grupo – Mudança no local de trabalho: 

• Passo 6: Institucionalizar a manutenção autônoma; 

• Passo 7: Praticar a completa gestão da manutenção 

autônoma. 

 

Com o desenvolvimento de uma manutenção 

autônoma bem-feita, muitos problemas são resolvidos, 

tanto na operação como, obviamente, na manutenção.  

 

 

Figura 2 – Manutenção tradicional X autônoma 

FONTE: SANTOS (2015) 

 

A manutenção autónoma veio desenvolver a ligação 

entre a manutenção e a operação, aproveitando a 

experiência e o conhecimento que os operadores 

tinham dos equipamentos para os envolver nas 

atividades de primeiro nível da manutenção e 

pequenas reparações. Esta mudança de paradigma 

da operação veio motivar os operadores para manter 

os seus equipamentos em perfeitas condições, 

possibilitando a detecção precoce dos problemas. O 

desenvolvimento do trabalho de equipe, entre a 

operação e manutenção, permitiu que ambos 

passassem a falar a mesma linguagem e que 

trabalhassem com os mesmos objetivos. (SANTOS, 

2015)  



 

 Passo 7: Praticar a completa gestão da manutenção autônoma.jj 

3.3 PILAR DA MANUTENÇÃO PROFISSIONAL (PM) 

 

O pilar técnico Manutenção Profissional compreende 

as atividades finalizadas com a construção de um 

sistema de manutenção capaz de reduzir a zero os 

danos e as micro paradas das máquinas e dos 

equipamentos e obter economias, aumentando o ciclo 

de vida das máquinas através da utilização de práticas 

de manutenção baseadas na capacidade de prorrogar 

a vida dos componentes (manutenção preventiva e 

corretiva). 

Assim como a manutenção autônoma, podem-se 

destacar algumas atividades fundamentais desse pilar 

como, construir um sistema de gestão do budget 

(orçamento) de manutenção, avaliar a melhoria da 

confiabilidade, avaliar a melhoria da manutenibilidade, 

avaliar os ganhos, avaliar o sistema de manutenção 

aplicado e por fim acompanhar o KPI e OPI, que são 

os indicadores de performance. Segue os passos 

desse pilar:  

 

• Passo 0: Atividades preliminares de preparação; 

• Paso 1: Eliminação e prevenção da deterioração 

acelerada; 

• Passo 2: Analise das quebras e reversão dos 

desgastes; 

• Passo 3: Definição dos padrões de manutenção 

periódica; 

• Passo 4: Atuação nos pontos fracos das máquinas e 

aumento da vida média dos componentes; 

• Passo 5: Preparação de um sistema de manutenção 

preventiva; 

• Passo 6: Preparação de um sistema de manutenção 

preditiva; 

• Passo 7: Institucionalização do sistema de 

manutenção e gestão dos custos de manutenção. 

 

Para melhor ilustrar a aplicação da manutenção 

profissional, será relatado a experiência de uma 

empresa, que optou pela implantação do WCM, e por 

sua vez, consequentemente, a implantação da 

manutenção profissional.  

 

Será demonstrada, de maneira breve, como a 

empresa Case New Holland de Curitiba, implementou 

a Manutenção profissional em seu sistema de 

produção.  

Este Case foi referenciado em SOUSA (2009). 

 

O processo se iniciou com a implantação dos três 

primeiros passos, inicialmente com as atividades 

preliminares da manutenção profissional. Entre as 

principais atividades deste passo, destacam-se: 

1. Definição dos fluxos de trabalho de manutenção. 

Ex: Fluxo da manutenção baseada na quebra, fluxo da 

manutenção preventiva e etc; 

2. Gerenciamento dos lubrificantes; 

3. 5S no armazém de peças; 

4. 5S nas áreas de manutenção; 

5. 5S nos desenhos dos equipamentos; 

6. Definição das máquinas modelo da manutenção 

profissional; 

7. Treinamento abordando os sete passos da 

manutenção profissional.  

 

Depois de cumprido o passo inicial, foi realizada a 

prevenção da deterioração acelerada. 

Uma das atividades deste passo consiste em restaurar 

os pontos anômalos da máquina. Estes pontos são 

identificados através de etiquetas que possuem como 

principal objetivo, destacar a anomalia. Após esta 

restauração a máquina está pronta para ser entregue 

ao operador, que a partir deste ponto começará a 

realizar atividades básicas de limpeza, inspeção, 

lubrificação e reaperto. Trata-se da manutenção 

autônoma. Através de calendários e rotas de 



manutenção, os operadores realizam essas atividades 

periodicamente, garantindo a manutenção das 

condições básicas de funcionamento da máquina. 

Outra atividade importante deste passo é a construção 

do “livro máquina”. Este é um documento que possui 

desde a estratificação da máquina em subconjuntos e 

componentes até o controle, por componente, das 

quebras, causas raízes, contramedidas, desenhos e 

etc.. Este documento, depois de finalizado, possibilita 

aos mantenedores um entendimento abrangente da 

máquina, inclusive em alguns aspectos, de forma mais 

clara que o próprio manual do fabricante. 

Sequentemente, são analisadas as quebras, assim 

como determina o passo 2. A importância nesta fase 

da metodologia é o entendimento das quebras. É a 

reflexão da seguinte questão: por que os 

equipamentos falham? Através de uma ferramenta de 

análise de quebras sugerida pela metodologia, 

conseguimos determinar as causas raízes de cada 

quebra. As análises das quebras são classificadas em 

seis tipologias, que são elas:  

1. Influências externas (qualidade das peças de 

reposição, matéria-prima e etc.); 

2. Erros humanos; 

3. Fragilidade do projeto; 

4. Manutenção insuficiente; 

5. Não observação das condições operacionais; 

6. Falta de manutenção das condições básicas.  

 

Como nível de expansão das atividades de passo 2 

para planta como um todo, afim de obter informações 

que auxiliaram na execução dos 7 passos de PM em 

outras máquinas, a análise de quebras pode ser 

expandida para um número mais abrangente de 

máquinas de acordo com o planejamento estratégico 

de cada empresa. 

 

Gráfico 1 - Evolução das máquinas cobertas com 

análise de quebra 

FONTE: SOUZA (2009) 

 

No gráfico pode ser observado como a quantidade de 

máquinas observadas e analisados cresceu.  

Após essas analises, foi estabelecido os padrões de 

manutenção. Com base nas lições aprendidas nos 

passos anteriores, principalmente com as análises das 

quebras, foi possível gerar um plano de manutenção 

preventiva mais consistente, que vai muito além do 

plano de manutenção proposto pelo fabricante do 

equipamento. Isto por que neste passo, os 

mantenedores já adquiriram um conhecimento maior 

sobre a máquina de trabalho, e são capazes, levando 

em consideração as contramedidas determinadas nas 

análises de falhas e o detalhamento da máquina e 

suas funções realizadas no passo 1, de elaborar um 

plano de manutenção preventiva que garantirá a 

funcionalidade da máquina. 

Uma atividade muito importante neste passo, também 

é a realização dos procedimentos padrões de 

manutenção, que são o “como fazer” de cada 

atividade de manutenção. Para a conclusão deste 

passo, todas as atividades de manutenção preventiva 

de uma máquina, sem exceção, devem conter um 

procedimento padrão de manutenção. 

  

Depois da implantação desses três passos, os 

próximos passos foram posteriormente aplicados.  



 

A aplicação do WCM trouxe ganhos consideráveis 

para a empresa.  

Com a implantação dos passos deste pilar, foi 

possível reduzir consideravelmente as quebras das 

máquinas classificadas como críticas, que totalizam 

um número de 37 na planta. 

Nos gráficos II e III abaixo, pode-se visualizar a 

grande redução obtida em relação ao número de 

quebras da máquina modelo e das 37 máquinas 

respectivamente. No gráfico IV, temos o exemplo da 

redução de 90% do tempo de limpeza de uma 

máquina de corte a laser através das melhorias 

realizadas na mesma junto ao pilar de manutenção 

autônoma. 

 

Gráfico 2 - Redução do número de quebras de uma 

máquina de corte a laser. 

FONTE: SOUZA (2009) 

 

O gráfico representa a redução de quebras em uma 

máquina de corte a laser, a linha azul ilustra como 

essa redução de quebras é visível. Também é 

possível observar que no período de setembro de 

2008 a abril de 2009 a máquina não apresentou 

quebras.  

 

Gráfico 3 - Redução do número de quebras das 
máquinas críticas. Total de 37 máquinas na planta. 

FONTE: SOUZA (2009) 

 

 

Gráfico 4 - Redução do tempo de limpeza, de uma 

máquina de corte a laser, realizada pelo operador 

(atividade de manutenção autônoma) 

FONTE: SOUZA (2009) 

 

Como observado a implementação da manutenção 

profissional, juntamente com a manutenção autônoma, 

melhora de maneira significativa a rotina de 

manutenções de uma empresa, reduzindo a 

quantidade de quebra, e consequentemente reduzindo 

os custos oriundos da mesma.  

 Passo 7: Institucionalização do sistema de manutenção e Gestão dos custos de manutenção 

3.4 TPM 

 

O TPM (Manutenção Produtiva Total) exerce um 

grande papel dentro da implantação de “Manufatura 

de Classe Mundial”, tendo como objetivo a melhoria 



da estrutura de empresa em termos materiais 

(máquinas, equipamentos, ferramentas, matéria-

prima, produtos etc.) e em termos humanos 

(aprimoramento das capacitações pessoais 

envolvendo conhecimento, habilidade e atitudes).  

Este programa é dividido em 8 pilares, e são as bases 

sobre ais quais ele consiste, envolvendo toda a 

empresa nas principais metas: zero defeitos, zero 

acidentes, zero quebra, zero falha, aumento da 

disponibilidade de equipamento e lucratividade. 

 

 

Figura 3 – Representação dos pilares TPM 

FONTE: MOORE (2004) 

 

3.4.1 Manutenção Autônoma: é o processo de 

capacitação dos operadores, com a finalidade de 

torna-los aptos a promover no ambiente de trabalho 

mudanças que garantam altos níveis de produtividade.  

As principais etapas de implantação são: 

• Limpeza inicial; 

• Eliminação das fontes de sujeira e locais de difícil 

acesso; 

• Elaboração de normas de limpeza, inspeção e 

lubrificação; 

• Inspeção geral; 

• Inspeção autônoma; 

• Padronização; 

• Gerenciamento autônomo. 

 

3.4.2 Manutenção Planejada: desenvolve os 

mantenedores na execução de um sistema de 

manutenção mais efetivo, trabalhando com a equipe 

operacional, tendo como principal objetivo o de 

eliminar todas as perdas que possam vir a ocorrer. As 

principais etapas são: 

• Análise da diferença entre condições básicas e 

condição atual; 

• Melhoria nos métodos atuais; 

• Desenvolvimento dos padrões de manutenção; 

• Medidas para estender a vida útil do equipamento e 

controlar as inconveniências; 

• Melhoria da eficiência da inspeção e do diagnóstico; 

• Diagnóstico geral do equipamento; 

• Uso adequado do equipamento até o seu limite. 

 

 

3.4.3 Melhorias Especificas: tem como objetivo a 

eliminação das perdas existentes no processo 

produtivo, obtendo a eficiência máxima do 

equipamento.  Suas etapas são: 

• Redução das grandes paradas que geram 

ineficiência; 

• Melhoria da eficiência global dos equipamentos 

(OEE); 

• Melhoria da produtividade do trabalho; 

• Promoção da produção sem interferência humana 

(MTBF > 60min); 

• Redução de custo; 

• Aumento da disponibilidade no período noturno. 

 

3.4.4 Educação & Treinamento: o objetivo deste pilar 

é o de promover um sistema de capacitação para 

todos os funcionários tornando aptas para 

desenvolverem suas atividades com 

responsabilidades e segurança e promovendo um 

ambiente de trabalho saudável. Suas etapas de 

implantação são: 



 

• Determinação do perfil ideal dos operadores e 

mantenedores; 

• Avaliação da situação atual; 

• Elaboração do plano de treinamento para operadores 

e mantenedores; 

• Implantação do plano; 

• Determinação de um sistema de avaliação do 

aprendizado; 

• Criação de um ambiente de autodesenvolvimento; 

• Avaliação das atividades e estudos de métodos para 

atividades futuras. 

 

3.4.5 Manutenção da Qualidade: a redução dos 

defeitos ocorre como o resultado da implantação do 

programa TPM, durante a sua implantação os 

resultados são significativos. O desenvolvimento do 

pilar da manutenção da qualidade se torna necessária 

para dar continuidade ao programa de redução dos 

defeitos. Suas etapas de implantação são: 

• Levantamento da situação da qualidade; 

• Restauração da deterioração; 

• Análise das causas; 

• Eliminação das causas; 

• Estabelecimentos das condições livres de defeitos; 

• Controle das condições livres de defeitos; 

• Melhorias das condições livres de defeitos. 

 

3.4.6 Controle Inicial: na abordagem ter tecnológica 

do ciclo de vida de um equipamento está dividido nas 

seguintes fases: especificação, projeto, fabricação, 

instalação, comissionamento, operação e substituição. 

O controle inicial é o intervalo de tempo entre a fase 

de especificação até a fase de comissionamento ou 

partida, quando ao seu final o equipamento é entregue 

ao departamento de produção para a operação plena. 

As etapas de implantação são: 

• Análise da situação atual; 

• Estabelecimento do sistema de gerenciamento da 

fase inicial; 

• Aprimoramento e treinamento sobre o novo sistema 

estabelecido; 

• Aplicação efetiva do novo sistema de gerenciamento 

da fase inicial. 

 

3.4.7 TPM Administrativo: responsável em conduzir 

o programa e formar os times de melhorias para atuar 

nas resoluções dos problemas, utilizando a 

metodologia MASP (Metodologia de Análise e Solução 

de Problemas). As principais perdas que geram 

paradas no processo são analisadas e seus possíveis 

ganhos são contabilizados.  

 

3.4.8 TPM Segurança, Saúde e Meio-Ambiente: é o 

pilar responsável em manter o indicador de acidente 

zero, doenças ocupacionais zero e danos ambientais 

zero. Suas fases de implantação: 

• Identificação de perigos, aspectos, impactos e riscos; 

• Eliminação de perigos e aspectos; 

• Estabelecimento do controle de impactos e riscos; 

• Treinamento em segurança, saúde e meio-ambiente; 

• Inspeções de segurança; 

• Padronização; 

• Gestão autônoma. 

 

Segundo (MAGGARD, 1995) O sucesso do TPM é 

baseado na crença que as pessoas mantêm aquilo 

que ajudam a criar, dessa forma as responsabilidades 

do operador de acordo com o conceito TPM, passam 

a ser: 

• Executar manutenção de rotina nos equipamentos; 

• Cuidar da limpeza e organização de sua área de 

trabalho;  

• Atuar como dono, proprietário, de sua área de 

trabalho;  



• Estar treinado para através de trabalhos em equipe: 

Identificar problemas; determinar soluções; 

implementar melhorias nos métodos de trabalho. 

 

Em contrapartida os técnicos de manutenção passam 

para outro patamar de responsabilidade: 

• Treinamento dos operadores;  

• Melhorias de engenharia;  

• Mais tempo em manutenção de alto nível.  

 

4 CONCLUSÃO 

A utilização do WCM (Word Class Manufacturing) no 

auxílio a gestão da manutenção é de suma 

importância que que haja a interação entre todos os 

setores envolvidos (engenharia de processos, 

manufatura, produção e manutenção), fazendo-se 

valer todos os princípios e técnicas de forma rigorosa 

e aplicando-os junto ao conceito de TPM e de seus 

indicadores, para que seja alcançado um aumento de 

volume na produção, aumento de disponibilidade de 

operacional de máquinas, redução do nível de 

produtos defeituosos, redução de produtos estocados 

e redução de custo de manutenção .  

 

Na manutenção a utilização do WCM auxilia na 

elaboração do plano de manutenção dos 

equipamentos, aumentando a vida útil e garantindo a 

qualidade do produto. Isso devido a correta 

elaboração do plano de manutenção preventiva, 

desenvolvimento das competências dos manutentores 

e operadores, aumento da manutenção planejada e 

redução de avarias de equipamentos, aumentando o 

MTBF e reduzindo o MTTR. 
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