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TPM - Guia de implantação
A metodologia para o sucesso do TPM

Após escrever vários livros sobre o TPM, o Consultor Haroldo
Ribeiro, vivenciando a implantação do TPM em todas as
fases desde 1987, em empresas que obtiveram sucesso e
também naquelas que fracassaram, escreve TPM
Collection©, uma coleção de oito livros cujo objetivo é
facilitar uma implantação efetiva e definitiva.
Este volume 1 da coleção, denominado “TPM - Guia de
Implantação”, tem como objetivo apresentar os fundamentos
e a metodologia de implantação do TPM, desde a decisão da
implantação até o Lançamento.
O livro apresenta os conceitos de cada pilar. O detalhamento
de cada um dos pilares é feito nos demais volumes da
coleção.
No final, o autor apresenta os principais fatores que levam às
empresas a fracassarem e obterem sucesso no TPM.

Preço: R$ 15,00
Número de Páginas: 191
Formato: 21X16
ISBN: 978-85-63402-19-6

5S - A Base do TPM
Como construir uma base para o sucesso Após escrever vários livros sobre o TPM, o Consultor Haroldo
do TPM
Ribeiro, vivenciando a implantação do TPM em todas as fases
desde 1987, em empresas que obtiveram sucesso e também
naquelas que fracassaram, escreve TPM Collection©, uma
coleção de oito livros cujo objetivo é facilitar uma implantação
efetiva e definitiva.
Este volume 2 da coleção, denominado “5S – A Base do
TPM”, tem como objetivo mostrar a importância do 5S para o
sucesso do TPM. O livro apresenta os conceitos e as etapas
de implantação de todos os 5S, incluindo exemplos
fotográficos e critérios de avaliação.

Preço: R$ 10,00
Número de Páginas: 93
Formato: 21X16
ISBN: 978-85-63402-20-2

O Pilar de Melhorias Específicas
Como eliminar perdas em processos
produtivos

Após escrever vários livros sobre o TPM, o Consultor Haroldo
Ribeiro, vivenciando a implantação do TPM em todas as
fases desde 1987, em empresas que obtiveram sucesso e
também naquelas que fracassaram, escreve TPM
Collection©, uma coleção de oito livros cujo objetivo é
facilitar uma implantação efetiva e definitiva.
Este volume 3 da coleção, denominado “O Pilar de Melhorias
Específicas”, tem como objetivo apresentar informações para
a eliminação ou redução de perdas em processos produtivos
O livro apresenta como é calculada a eficiência global do
equipamento (OEE), em processos seriados e contínuos, e
muitas dicas visando a falha zero do equipamento e a perda
zero no processo.

Preço: R$ 10,00
Número de Páginas: 122
Formato: 21X16
ISBN: 978-85-63402-21-9

O Pilar de Manutenção Autônoma
Como fazer do operador o “dono do
equipamento”

Após escrever vários livros sobre o TPM, o Consultor Haroldo
Ribeiro, vivenciando a implantação do TPM em todas as
fases desde 1987, em empresas que obtiveram sucesso e
também naquelas que fracassaram, escreve TPM
Collection©, uma coleção de oito livros cujo objetivo é
facilitar uma implantação efetiva e definitiva.
Este volume 4 da coleção, denominado “O Pilar de
Manutenção Autônoma”, tem como objetivo apresentar
informações para conscientizar e habilitar o operador para
cuidar adequadamente do equipamento.
O livro detalha as sete etapas para implantar a cultura de fazer
do operador o “dono” do equipamento, por meio de operações
adequadas, da manutenção da limpeza, da inspeção
frequente, da possibilidade de diagnosticar problemas do
equipamento em sua fase incipiente e de até fazer pequenos
reparos.
O livro inclui formulários e exemplos fotográficos.

Preço: R$ 10,00
Número de Páginas: 102
Formato: 21X16
ISBN: 978-85-63402-22-6

O Pilar de Manutenção Planejada
Como maximizar a disponibilidade dos
equipamentos

Após escrever vários livros sobre o TPM, o Consultor Haroldo
Ribeiro, vivenciando a implantação do TPM em todas as
fases desde 1987, em empresas que obtiveram sucesso e
também naquelas que fracassaram, escreve TPM
Collection©, uma coleção de oito livros cujo objetivo é
facilitar uma implantação efetiva e definitiva.
Este volume 5 da coleção, denominado “O Pilar de
Manutenção Planejada”, tem como objetivo apresentar
informações
para
maximizar
a
disponibilidade
do
equipamento.
O livro detalha as seis etapas para implantar um sistema
baseado na confiabilidade necessária para o processo
produtivo, desde a classificação do equipamento até a
implantação ou revisão da Manutenção Preventiva.
O livro inclui formulários e exemplo de diagnóstico da Função
Manutenção.

Preço: R$ 10,00
Número de Páginas: 104
Formato: 21X16
ISBN: 978-85-63402-23-3

O Pilar de Melhorias no Projeto
Como incorporar o conceito do “custo do
ciclo de vida” em novos equipamentos e
projetos

Após escrever vários livros sobre o TPM, o Consultor Haroldo
Ribeiro, vivenciando a implantação do TPM em todas as
fases desde 1987, em empresas que obtiveram sucesso e
também naquelas que fracassaram, escreve TPM
Collection©, uma coleção de oito livros cujo objetivo é
facilitar uma implantação efetiva e definitiva.
Este volume 6 da coleção, denominado “O Pilar de Melhorias
no Projeto”, tem como objetivo apresentar informações para
reduzir o custo do ciclo de vida do equipamento.
O livro detalha as quatro etapas para desenvolver novos
projetos e adquirir novos equipamentos levando em
consideração, não somente o preço de aquisição, mas todos
os fatores que influenciam a operacionalidade, a
manutenibilidade, a segurança, a saúde, o meio ambiente, o
prazo entre a compra e o funcionamento, e outros custos
associados.

Preço: R$ 8,00
Número de Páginas: 63
Formato: 21X16
ISBN: 978-85-63402-24-0

TPM em Áreas de Apoio
Como maximizar a eficiência das
atividades de apoio tornando as áreas
indiretas em “fábrica de serviços”

Após escrever vários livros sobre o TPM, o Consultor Haroldo
Ribeiro, vivenciando a implantação do TPM em todas as fases
desde 1987, em empresas que obtiveram sucesso e também
naquelas que fracassaram, escreve TPM Collection©, uma
coleção de oito livros cujo objetivo é facilitar uma implantação
efetiva e definitiva.
Este volume 7 da coleção, denominado “O Pilar de TPM em
Áreas de Apoio”, tem como objetivo apresentar informações
para levar os fundamentos do TPM para as áreas de apoio da
empresa, conhecidas também como “áreas indiretas”, visando
maximizar a eficiência destas áreas, tornando-as em “Fábrica
de Serviços”. Algumas empresas, consultorias e literaturas
também denominam este pilar como “TPM Office”.
Além de detalhar as etapas de implantação, o livro apresenta
as 3 dimensões de melhorias nas áreas de apoio: Ambiente
Físico e Comportamental, Ambiente Eletrônico e Funções
Administrativas.
O livro inclui critérios de avaliação e vários exemplos
fotográficos.

Preço: R$ 10,00
Número de Páginas: 103
Formato: 21X16
ISBN: 978-85-63402-26-4

Os Pilares de Apoio ao TPM
Como fazer do TPM o sistema de gestão
da empresa

Após escrever vários livros sobre o TPM, o Consultor Haroldo
Ribeiro, vivenciando a implantação do TPM em todas as fases
desde 1987, em empresas que obtiveram sucesso e também
naquelas que fracassaram, escreve TPM Collection©, uma
coleção de oito livros cujo objetivo é facilitar uma implantação
efetiva e definitiva.

Este volume 8 da coleção, denominado “Os Pilares de Apoio
ao TPM”, tem como objetivo apresentar informações para a
implantação dos pilares de apoio do TPM, quais sejam: Pilar
de Manutenção da Qualidade, Pilar de Educação e
Treinamento, Pilar de Segurança e Saúde e o Pilar de Meio
Ambiente.
O livro inclui vários exemplos para cada pilar.

Preço: R$ 10,00
Número de Páginas: 90
Formato: 21X16
ISBN: 978-85-63402-25-7

TPM Collection©

Após escrever vários livros sobre o TPM, o Consultor Haroldo
Ribeiro, vivenciando a implantação do TPM em todas as fases
desde 1987, em empresas que obtiveram sucesso e também
naquelas que fracassaram, escreve TPM Collection©, uma
coleção de oito livros cujo objetivo é facilitar uma implantação
efetiva e definitiva.
O Volume 1 detalha a metodologia de implantação do TPM.
O Volume 2 apresenta o 5S como base para o TPM.
Os Volumes de 3 a 6 detalham os Pilares Técnicos do TPM:
Melhorias
Específicas,
Manutenção
Autônoma,
Manutenção Planejada e de Melhorias no Projeto.
O Volume 7 apresenta o Pilar de TPM em áreas de apoio
(TPM Office).
E o Volume 8 apresenta os demais Pilares de apoio ao TPM:
Manutenção da Qualidade, Educação e Treinamento,
Segurança e Saúde e Meio Ambiente.

Preço: R$ 83,00
Número de Páginas: 868
Formato: 21X16

TPM para Supervisores
Como maximizar a produtividade em
processos produtivos

Após escrever vários livros sobre o TPM, o Consultor Haroldo
Ribeiro, vivenciando a implantação do TPM em todas as fases
desde 1987, em empresas que obtiveram sucesso e também
naquelas que fracassaram, escreve TPM para Supervisores.
Neste livro o autor apresenta os 4 passos fundamentais para
que o Supervisor consiga maximizar a produtividade em sua
área:
No final, o autor apresenta os principais cuidados que os
Supervisores devem atentar para evitar o fracasso e as dicas
para obterem sucesso no TPM.
O livro inclui anexos com exemplos importantes para facilitar a
condução do TPM pelos Supervisores.

Preço: R$ 15,00
Número de Páginas: 192
Formato: 21X16
ISBN: 978-85-63402-17-2

TPM – Os cinco passos para uma
implantação de sucesso

Após escrever vários livros sobre o TPM, o Consultor Haroldo
Ribeiro, vivenciando a implantação do TPM em todas as fases
desde 1987, em empresas que obtiveram sucesso e também
naquelas que fracassaram, escreve TPM – Os cinco passos
para uma implantação de sucesso.
Neste livro o autor apresenta os 5 passos fundamentais para o
sucesso do TPM:
Passo 1 – Sensibilização adequada da alta e média gerência
Passo 2 – Estruturação adequada do TPM
Passo 3 – Capacitação adequada dos Supervisores
Passo 4 – Monitoramento adequado do plano
Passo 5 – TPM como rotina da empresa.
No final, o autor apresenta os principais fatores que levam às
empresas a fracassarem e obterem sucesso no TPM.

Preço: R$ 8,00
Número de Páginas: 89
Formato: 21X16
ISBN: 978-85-63402-15-8

TPM para operadores
“De minha máquina cuido eu”

Após escrever vários livros sobre o TPM, o Consultor Haroldo
Ribeiro, vivenciando a implantação do TPM em todas as fases
desde 1987, em empresas que obtiveram sucesso e também
naquelas que fracassaram, escreve a cartilha TPM para
Operadores.
Nesta cartilha o autor apresenta, em uma linguagem simples e
com figuras coloridas, os fundamentos do TPM e o passo a
passo para a prática da Manutenção Autônoma, levando o
operador ao sentimento de “do meu equipamento cuido eu”.
A empresa pode multiplicar a cartilha para todos os
operadores de equipamentos TPM, sem prévia autorização do
autor. Caso desejar fazer alterações, a PDCA Editora enviará
o arquivo em PowerPoint, sem custos adicionais.

Preço: R$ 100,00
Número de Páginas: 29
Formato: 20X15
ISBN: 978-85-63402-16-5
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1. Módulo 1 –
Público Alvo: Coordenadores ou Consultores de Programas de Qualidade e Produtividade
ou de TPM, Comitê ou Secretaria de TPM, Facilitadores de TPM, Professores e/ou
pesquisador sobre o TPM ou temas afins.
Duração: 2 horas e 14 minutos
Materiais de apoio: Slides abertos em PPT e o Volume 1 do TPM Collection, em PDF

Preço: R$ 590,00

1. Módulo 1 – Metodologia de Implantação do TPM

2. Módulo 2 – 5S – A Base do TPM
Público Alvo: Coordenadores ou Consultores de Programas de Qualidade e Produtividade
ou de TPM, Comitê ou Secretaria de TPM, Coordenadores de 5S, Facilitadores de TPM,
Professores e/ou pesquisador sobre o TPM ou temas afins.
Duração: 1 hora e 6 minutos
Materiais de apoio: Slides abertos em PPT e o Volume 2 do TPM Collection, em PDF

Preço: R$ 290,00

2. Módulo 2 – 5S – A Base do TPM

3. Módulo 3 – O Pilar de Melhorias Específicas*
*Outras denominações: Melhorias Focadas, Melhorias Individuais, Kaizen, Lean
Público Alvo: Coordenadores ou Consultores de Programas de Qualidade e Produtividade
ou de TPM, Comitê ou Secretaria de TPM, Facilitadores de TPM ou responsável pelo Pilar
de Melhorias Específicas, Professores e/ou pesquisador sobre o TPM ou temas afins.
Duração: 1 hora e 45 minutos
Materiais de apoio: Slides abertos em PPT e o Volume 3 do TPM Collection, em PDF

Preço: R$ 490,00

3. Módulo 3 – O Pilar de Melhorias Específicas

4. Módulo 4 – O Pilar de Manutenção Autônoma*
*Outra denominação: Manutenção Voluntária
Público Alvo: Coordenadores ou Consultores de Programas de Qualidade e Produtividade
ou de TPM, Comitê ou Secretaria de TPM, Facilitadores de TPM ou responsável pelo Pilar
de Manutenção Autônoma, Professores e/ou pesquisador sobre o TPM ou temas afins.
Duração: 57 minutos
Materiais de apoio: Slides abertos em PPT e o Volume 4 do TPM Collection, em PDF

Preço: R$ 390,00

4. Módulo 4 – O Pilar de Manutenção Autônoma

5. Módulo 5 – O Pilar de Manutenção Planejada*
*Outra denominação: RCM (Manutenção Centrada em Confiabilidade)
Público Alvo: Coordenadores ou Consultores de Programas de Qualidade e Produtividade
ou de TPM, Comitê ou Secretaria de TPM, Facilitadores de TPM ou responsável pelo Pilar
de Melhorias Específicas, Professores e/ou pesquisador sobre o TPM ou temas afins.
Duração: 50 minutos
Materiais de apoio: Slides abertos em PPT e o Volume 5 do TPM Collection, em PDF

Preço: R$ 390,00

5. Módulo 5 – O Pilar de Manutenção Planejada

6. Módulo 6 – O Pilar de Melhorias no Projeto
*Outras denominações: Melhorias Antecipadas, Controle Inicial, Prevenção da Manutenção
Público Alvo: Coordenadores ou Consultores de Programas de Qualidade e Produtividade
ou de TPM, Comitê ou Secretaria de TPM, Facilitadores de TPM ou responsável pelo Pilar
de Melhorias no Projeto, Professores e/ou pesquisador sobre o TPM ou temas afins.
Duração: 26 minutos
Materiais de apoio: Slides abertos em PPT e o Volume 6 do TPM Collection, em PDF

Preço: R$ 190,00

6. Módulo 6 – O Pilar de Melhorias no Projeto

7. Módulo 7 – O Pilar de TPM em áreas de apoio
*Outras denominações: TPM Office, TPM em áreas administrativas, TPM em escritórios
Público Alvo: Coordenadores ou Consultores de Programas de Qualidade e Produtividade
ou de TPM, Comitê ou Secretaria de TPM, Facilitadores de TPM ou responsável pelo Pilar
de TPM em Áreas de Apoio,, Professores e/ou pesquisador sobre o TPM ou temas afins.
Duração: 52 minutos
Materiais de apoio: Slides abertos em PPT e o Volume 7 do TPM Collection, em PDF

Preço: R$ 290,00

7. Módulo 7 – O Pilar de TPM em áreas de apoio

8. Módulo 8 – Os Pilares de apoio ao TPM
Público Alvo: Coordenadores ou Consultores de Programas de Qualidade e Produtividade
ou de TPM, Comitê ou Secretaria de TPM, Facilitadores de TPM ou responsável pelos
Pilares de Manutenção da Qualidade, Educação e Treinamento, Segurança e Saúde e Meio
Ambiente, Professores e/ou pesquisador sobre o TPM ou temas afins.
Duração: 1 hora e 3 minutos
Materiais de apoio: Slides abertos em PPT e o Volume 8 do TPM Collection, em PDF

Preço: R$ 290,00

8. Módulo 8 – Os Pilares de apoio ao TPM

9. Curso Completo de TPM
Público Alvo: Coordenadores ou Consultores de Programas de Qualidade e Produtividade
ou de TPM, Comitê ou Secretaria de TPM, Facilitadores de TPM, Professores e/ou
pesquisador sobre o TPM ou temas afins.
Duração: 9 horas e 19 minutos
Materiais de apoio: Slides abertos em PPT e os 8 Volumes do TPM Collection, em PDF

Preço: R$ 2.820,00

9. Curso Completo de TPM

10. TPM para Supervisores
Público Alvo: Profissionais que possuem uma equipe operacional sob seu comando ou
coordenação.
Duração: 2 horas e 31 minutos
Materiais de apoio: Slides abertos em PPT e Livro “TPM para Supervisores”, em PDF

Preço: R$ 590,00

10. TPM para Supervisores

10. TPM para Supervisores (continuação)

11. TPM para Operadores
Público Alvo: Operadores de equipamentos e/ou de plantas

Duração: 16 minutos
Materiais de apoio: Slides abertos em PPT e Livro “TPM para Operadores”, em PDF e
PowerPoint

Preço: R$ 290,00

11. TPM para Operadores
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*Os preços podem variar ao longo do tempo sem prévia divulgação. Usar os valores do site

Cursos

E-Books

Preços Promocionais (R$)
Pacotes
Curso
Completo

Preço
avulso

Preço
promocional

Economia

Inclui
•Todos os 8 módulos

2.820,00

2.538,00

282,00 •TPM Collection (8 volumes)

Pacote A

206,00

185,40

20,60 •Todos os 11 livros

Pacote B

3.026,00

2.723,40

302,60 •Todos os 11 livros

•Todos os 10 cursos

Condições de pagamento
•

•

•
•

Pessoa Jurídica
Cartões de crédito ou débito – Pelo Site credenciado da Editora. O
produto será liberado após a confirmação da administradora do cartão ou
comprovante de depósito bancário.
Pedido de Compra – Pela PDCA Editora. O produto será liberado após o
recebimento do Pedido de Compra. O prazo para pagamento é de 21
dias.
Pessoa Física
Cartões de crédito ou débito – Pelo Site credenciado da Editora. O
produto será liberado após a confirmação da administradora do cartão.
Débito em conta da PDCA Editora. O produto será liberado após a
confirmação do depósito na conta ou envio do comprovante.

Dados da PDCA Editora
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Razão Social: Haroldo de Farias Ribeiro – ME
CNPJ 03.158.497/0001-69
Inscrição Estadual: 626.361.600.117
Inscrição Municipal (Santo André-SP): 125.180
Endereço: Rua São Venceslau, 85 – Vila Bastos - CEP 09041-120 –
Santo André – SP
Proprietário: Haroldo de Farias Ribeiro
Contato comercial: Marilene Barbosa
Telefone: 11-42271761
Site: www.pdca.com.br
E-mail: pdca@terra.com.br
Banco: Itaú – Agência 1668 – Conta 17385-7
Endereço para Correspondências: Rua Afonso Pena, 229 – Santa
Paula - CEP 09541-400 – Santo Caetano do Sul – SP

