De 03 a 07 de Outubro, na Sandvik Tooling Supply Inserts, foi realizada a Semana T.P.M,
para divulgação e conscientização deste programa que teve início em 2009 e se tornou
mais evidente em 2011, com a definição dos Pilares que sustentam o Programa e a
parceria com a empresa de consultoria, Loss Prevention.
O que é T.P.M?
O T.P.M. (Total Productive Management), sendo a tradução mais correta Gerenciamento
Produtivo Total, é um sistema de gestão desenvolvido no Japão na década de 70. Como
exemplo de outros programas japoneses, tais como o 5S’s, o T.P.M. vem crescendo no
mercado e já foi implementado por várias indústrias de grande porte.
Os objetivos do Programa TPM abrangem aumentar a eficiência dos equipamentos,
estabelecer sistema de manutenção preventiva através de manutenção autônoma,
otimizar atividades do departamento de Manutenção, além da criação de projetos de
melhoria com foco na eliminação de perdas, com envolvimento de todos da organização.

O Evento
Na segunda-feira teve uma intervenção teatral pela fábrica com “Vikings legítimos” a
bordo do barco do conhecimento, divulgando e conscientizando os colaboradores sobre
o evento e o programa TPM.

Na terça, houve a Sessão Pipoca com o filme “Incontrolável” estrelado por Denzel
Washington, onde ao fim de cada sessão houve discussões para relacionar questões do
filme ao Programa.

Na quarta, montamos a exposição “Evolução dos Tempos” em que os apreciadores
puderam acompanhar a evolução da moda, tecnologia e trabalho.

Na quinta o renomado Alfredo Rocha palestrou “Motivando Pessoas para Mudanças”,
uma de sua melhores palestras, onde abordou a necessidade de mudança, como estar
comprometido e fazer melhor do que hoje fazemos.

A semana foi finalizada com um Quiz muito divertido com perguntas relacionadas ao
T.P.M. e um bolo com premiações para os destaques nesse tempo em que o Programa
foi implantado.

NOME E CATEGORIA DOS PREMIADOS
Destaque Programa T.P.M. – Claudio Armando
Maior abridor de Etiquetas do Programa T.P.M. – Joab Bernardo
Maior finalizador de Etiquetas do Programa T.P.M. – Nilson Aguiar
Maior abridor de LUP’s do Programa T.P.M. – Marcio Sartori

A repercussão da Semana foi muito boa conforme comentam alguns colaboradores,
veja os depoimentos:

O que você mais gostou na Semana TPM?

A iniciativa da empresa! Foi muito diferente. Já trabalhei numa
empresa que tentaram implantar em 97 o Programa T.P.M. e foi um
método totalmente diferente. Mas gostei muito da palestra do Alfredo
Rocha.
Edson Silva (Sinterização)

O que você mais gostou na Semana TPM?
Gostei muito do filme. Foi impactante e
passou bem a mensagem T.P.M.
Juliana Esteves (Controladoria)

O que você mais gostou na Semana TPM?
Gostei de tudo! Admirei a iniciativa e a forma que foi explicada como
as mudanças estão ocorrendo rapidamente. Mas de tudo que gostei
mais foi da palestra. Atividades como essas são importantes para
mudar atitudes. Também gostei muito do teatro.
Sérgio Victor (Sinterização)

O que você aprendeu na Semana TPM?
A empresa está bem focada com a implantação.
Tudo tem método e precisamos ser conscientes
dos nossos atos e suas conseqüências.
Claudio Armando (Manutenção)

Qual a sugestão para mantermos os Programa em continuidade?
Acho que deveria ter rotatividade nos grupos, pois todos terão
responsabilidades e sentirão o programa.
Valéria Valverde (Qualidade Assegurada)

