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RESUMO 

Com o aumento da competitividade entre as empresas, a manutenção vem se transformando 

em um pilar estratégico, no qual diversas ferramentas e programas têm sido utilizados para 

alavancar seus resultados, visando um gerenciamento mais eficaz de seus ativos e uma 

redução de seus custos. Neste contexto, programas como a Manutenção Produtiva Total 

(MPT) e a Manutenção Centrada na Confiabilidade (MCC) tem ganhado destaque. Baseado 

nestes aspectos, o presente trabalho teve como proposta apresentar um estudo teórico sobre a 

aplicação integrada das duas metodologias, mostrando que esta integração é possível, e 

também capaz de se tornar uma ferramenta poderosa para aumentar a competitividade das 

organizações. Devido à abrangência do tema, o desenvolvimento da Pesquisa Bibliográfica foi 

realizado através da leitura de livros e artigos específicos sobre MPT e MCC, bem como 

leitura de artigos e periódicos sobre integração das duas metodologias, nos quais, ao final, são 

apresentados os principais resultados alcançados em relação às diferentes possibilidades de 

aplicação integrada das metodologias MPT e MCC. 

 

Palavras-chave: Integração. Manutenção Produtiva Total. Manutenção Centrada na 

Confiabilidade. 



 

ABSTRACT 

Due the increase competition between companies, maintenance has becoming strategic for the 

organizations. Thus many tools and programs have been used in order to improve results, and 

in addition the maintenance brings a better effective management of machinery and reduction 

costs. In this context, programs like Total Productive Maintenance (TPM) and Reliability 

Centered Maintenance (RCM) has gained featured. Based on these issues, this paper 

described a theoretical study on the simultaneous application of the two methodologies, 

highlighting showing that the integration between both is possible, and it can become a 

powerful tool to increas e competitiveness of the organizations. Due to the scope of the 

subject, the development of literature review was conducted searching the integration of the 

two methodologies. Finally, the main results are presented on the simultaneous application of 

two methodologies (TPM and RCM). 

 

Keywords: Integration. Total Productive Maintenance. Reliability Centered Maintenance. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Com o aumento da competitividade entre as empresas e os constantes avanços 

tecnológicos, a manutenção vem se transformando em um pilar estratégico, sendo que 

diversas ferramentas e programas vêm sendo utilizados pelas empresas para alavancar seus 

resultados, visando um gerenciamento mais eficaz de seus ativos e uma redução de seus 

custos (PINTO; LIMA, 2006).  

Entre estas ferramentas e programas, a Manutenção Produtiva Total (MPT) e 

Manutenção Centrada na Confiabilidade (MCC) se destacam: a primeira, devido a sua 

contribuição na eliminação dos desperdícios, na melhoria do desempenho dos equipamentos e 

na redução de paradas na produção devido a quebras ou intervenções; e a segunda, devido a 

sua contribuição na melhoria da compreensão do funcionamento do equipamento ou sistema, 

na definição de como determinados itens podem falhar e das causas básicas de cada falha, e 

na elaboração de planos para a garantia de operação dos itens em um nível de performance 

desejado (KARDEC; NASCIF, 2009). 

Neste trabalho serão tratados individualmente os dois programas e, na sequencia, 

será discutida a integração dos mesmos e sua viabilidade em um mesmo ambiente, nos quais, 

ao final, serão apresentadas as principais contribuições desta integração para o aumento da 

competitividade das organizações.  

1.2 JUSTIFICATIVA 

A aplicação de diferentes técnicas de manutenção em um mesmo ambiente 

organizacional pode ser considerada uma prática cada vez mais comum, onde a função 

manutenção é considerada estratégica para a redução de custos e aumento da competitividade 

das organizações.  

Para isto, são necessários profissionais que atendam as exigências do mercado de 

trabalho em manutenção, e que sejam capazes de atuar diretamente na atividade produtiva, 

supervisionando o uso de tecnologias, máquinas e equipamentos, e desenvolvendo métodos e 

processos. 
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Além disso, os profissionais para atuarem em manutenção deverão estar 

adequadamente preparados, pois as tecnologias emergentes serão desenvolvidas e mantidas 

por equipes interdisciplinares, com a responsabilidade de obter produtividade no uso dos 

recursos e qualidade nos serviços prestados. 

Para atender a esses requisitos é necessário que esse profissional tenha sólidos 

conhecimentos nas áreas básicas, capacidade de gerenciar através do uso de recursos 

computacionais, com pleno domínio dos conceitos de qualidade e produtividade, e 

competência para aplicá-los adequadamente. É requerido também à compreensão dos 

processos administrativos, econômicos e sociais presentes nas organizações e a habilidade 

para liderar grupos de trabalho.  

Tais requisitos, conforme destaca Belhot e Campos (2001), são tarefas relativamente 

fáceis para o Engenheiro de Produção, que reúne as características profissionais e pessoais 

necessárias para atuar em manutenção. 

Neste contexto, é apresentado um estudo teórico sobre a aplicação da MPT e da 

MCC, consideradas importantes técnicas para a gestão da manutenção, no qual se pretende 

mostrar a possibilidade de aplicação integrada das duas metodologias, e de que forma a 

integração destas pode se tornar uma ferramenta poderosa para o aumento da competitividade 

das empresas. 

1.3 ESCOPO DO TRABALHO 

Devido à abrangência do tema e as diferentes possibilidades de tópicos a serem 

abordados, é necessário definir suas condições de contorno.  

Portanto, o trabalho é delimitado a partir da apresentação dos principais conceitos 

relacionados à MPT e a MCC, que servem como suporte para a realização da análise sobre a 

aplicação integrada da MCC em um ambiente organizacional gerenciado pela MPT.  

1.4 ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho é apresentar um estudo teórico sobre a aplicação da 

MCC em um ambiente organizacional gerenciado pela MPT, mostrando que esta integração é 

possível, e também capaz de gerar vantagem competitiva às organizações que optam por esta 

integração. 
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1.5 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

Para a definição da metodologia de pesquisa tomou-se como base as classificações 

de pesquisas apresentadas por Silva e Menezes (2001).  

Do ponto de vista da sua natureza, a pesquisa pode ser classificada como Pesquisa 

Básica, pois objetiva gerar conhecimentos novos úteis para o avanço da ciência sem aplicação 

prática prevista.  

Do ponto de vista da forma de abordagem do problema pode ser classificada como 

Pesquisa Qualitativa, pois considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o 

sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito 

que não pode ser traduzido em números. 

Do ponto de vista de seus objetivos, a pesquisa pode ser classificada como Pesquisa 

Exploratória, pois visa proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a torná-

lo explícito ou a construir hipóteses, e envolve levantamento bibliográfico e análise de 

exemplos que estimulem a compreensão (GIL apud SILVA; MENEZES, 2001). 

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, a pesquisa pode ser classificada como 

Pesquisa Bibliográfica, pois ocorre quando a pesquisa é elaborada a partir de material já 

publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e atualmente com 

material disponibilizado na Internet (GIL apud SILVA; MENEZES, 2001). 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho está estruturado em quatro capítulos, detalhados a seguir. 

O Capítulo Um expõe uma breve discussão introdutória para contextualizar o tema 

de pesquisa a ser desenvolvido. Neste capítulo são apresentadas as considerações sobre o 

tema escolhido, a justificativa da pesquisa, o escopo do trabalho, o objetivo do trabalho, a 

metodologia adotada, e, finalmente, a estrutura do trabalho. 

O Capítulo Dois é destinado ao desenvolvimento do referencial teórico, abordando 

como principais temas a MCC e a MPT. Esta revisão fornece subsídios para a realização da 

Pesquisa Bibliográfica. 

O Capítulo Três é destinado à análise da interface entre MPT e MCC, onde são 

apresentados os principais resultados alcançados através da pesquisa, e uma breve discussão a 

respeito dos mesmos. 
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O Capítulo Quatro apresenta as considerações finais do trabalho, e contem as 

principais contribuições da pesquisa, bem como a identificação das limitações e 

oportunidades de pesquisas futuras.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA: MPT X MCC 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os temas que orientam o 

desenvolvimento deste trabalho. Inicialmente, será apresentada uma síntese da evolução dos 

processos de manutenção, seguido de breve exposição sobre a inserção da manutenção no 

contexto da Qualidade Total. Ao final, serão apresentados os principais tópicos relacionados à 

MPT e a MCC. 

2.1 EVOLUÇÃO DA MANUTENÇÃO 

Segundo Siqueira (2005), a história da manutenção pode ser dividida em três 

gerações distintas, onde cada geração é caracterizada por um estágio diferente de evolução 

tecnológica dos meios de produção, e pela introdução de novos conceitos e paradigmas nas 

atividades de manutenção. 

 

(i) Primeira Geração: Mecanização; 

(ii) Segunda Geração: Industrialização; 

(iii) Terceira Geração: Automatização. 

 

A Figura 1 apresenta a evolução temporal destas gerações, após a Segunda Guerra 

Mundial (1945), onde se pode observar que, após a primeira geração, cada geração 

subsequente é responsável por integrar e agrupar as atividades de manutenção realizadas nos 

períodos anteriores. 

 

Figura 1 - Evolução da manutenção 

Fonte: Siqueira (2005) 
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A primeira geração compreende o período entre 1940 e 1950, e apresentava como 

características: mecanização incipiente da indústria, e utilização de equipamentos simples e 

sobre dimensionados para as funções onde eram aplicados. Logo, havia pouca dependência 

em relação ao desempenho do equipamento, e a restauração do mesmo só ocorria no caso de 

surgimento de defeitos, os quais eram minimizados devido ao sobre dimensionamento.  

Além disso, devido à conjuntura econômica da época, a questão da produtividade 

não era prioritária, não sendo necessária a manutenção sistematizada. Sendo assim, a visão em 

relação às falhas dos equipamentos era de que “todos os equipamentos se desgastavam com o 

passar dos anos, vindo a sofrer falhas ou quebras” (KARDEC; NASCIF, 2009). 

 Devido à limitação de atividades de manutenção de forma planejada (visto que 

somente tarefas preventivas de serviço, tais como limpeza e lubrificação de máquinas, eram 

realizadas), a primeira geração é marcada pela manutenção essencialmente corretiva.  

A segunda geração compreende o período entre 1950 e 1975, e, como resultado do 

esforço da industrialização pós-guerra, esta geração é caracterizada por acompanhar a 

disseminação das linhas de produção continuas, gerando dependência crescente da sociedade 

em relação aos produtos e processos industriais.  

 

Nesta época registra-se a primeira onda de escassez de mão-de-obra 

especializada, decorrente da velocidade de implantação da automação. [...] 

Maior disponibilidade e vida útil, a um baixo custo, tornaram-se o objetivo 

básico de avaliação dos equipamentos no ambiente industrial (SIQUEIRA, 

2005, p. 5). 

 

Estes fatos motivaram um esforço científico de pesquisa voltado para o 

desenvolvimento de técnicas de manutenção preventiva, orientadas para a minimização dos 

impactos de falhas nos processos e meios de produção. Deste esforço também surgiram às 

técnicas de manutenção preditiva, em 1950. Já na década de 70, surge a MPT, responsável por 

organizar e integrar todas as técnicas apresentadas pela primeira e segunda geração. 

Por fim, a terceira geração da manutenção evoluiu da incapacidade das técnicas já 

existentes frente às exigências da automação ocorridas na indústria a partir de 1975.  

 

Simultaneamente, o consumo em larga escala de produtos industrializados 

elevou o nível de dependência da sociedade aos processos industriais. A 

elevação de custos, de mão-de-obra e de capital, associados à concorrência 

em escala mundial, conduziram à prática do dimensionamento de 

equipamentos no limite da necessidade dos processos, tornando mais 

estreitas suas faixas operacionais, aumentando a importância da manutenção 

(SIQUEIRA, 2005, p. 6).  
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Logo, a paralisação da produção passou a ser uma preocupação generalizada, e seus 

efeitos na manufatura foram agravados pela tendência mundial de se utilizar sistemas just-in-

time, onde estoques reduzidos para a produção em andamento significavam que pequenas 

pausas na produção poderiam paralisar a fábrica (KARDEC; NASCIF, 2009). 

Portanto, requisitos como confiabilidade, disponibilidade e vida útil se tornaram 

pontos-chave para as organizações, assim como os requisitos de melhor qualidade e garantia 

de desempenho dos produtos passaram a ser exigidos pela sociedade. Tais requisitos, aliados à 

conscientização sobre a importância da preservação do meio ambiente e da garantia de 

segurança para usuários de processos e produtos industriais, geraram as condições que 

motivaram o surgimento da MCC. 

A Figura 2 apresenta as expectativas de cada geração em relação à manutenção, onde 

se pode observar o crescimento das expectativas ao longo do tempo: 

 

 

Figura 2 - Crescimento das expectativas da manutenção 

Fonte: Moubray (2000) 

 

O crescimento das expectativas de manutenção está relacionado, entre outros fatores, 

ao melhor entendimento de como os equipamentos falham e ao surgimento de novas técnicas 

de gerenciamento de manutenção ao longo das gerações.  

Autores como Kardec e Nascif (2009), entretanto, possuem uma visão diferente em 

relação à evolução da manutenção e destacam o surgimento da quarta geração da manutenção, 

onde as expectativas de manutenção existentes na terceira geração continuam a existir, sendo 

a disponibilidade uma das medidas de performance mais importantes da manutenção, e onde a 
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consolidação das atividades de Engenharia da Manutenção tem na garantia da disponibilidade, 

da confiabilidade e da manutenabilidade as três maiores justificativas de sua existência. 

2.2 A MANUTENÇÃO NO CONTEXTO DA QUALIDADE TOTAL 

A Gestão pela Qualidade Total (GQT) é um método de gestão para garantir a 

sobrevivência das empresas através da produção de bens e serviços de boa qualidade que 

satisfaçam às necessidades das pessoas. Logo, para que o desenvolvimento da GQT seja 

possível, é fundamental a participação de todos os departamentos da empresa (entre eles, o 

departamento de manutenção), visto que estes são responsáveis pela maneira como os clientes 

percebem a qualidade dos produtos e serviços da empresa, como também é necessário que as 

metas relativas aos equipamentos estejam alinhadas com as metas de sobrevivência da 

empresa, pois somente desta forma a empresa poderá atingir seus objetivos de qualidade total 

(XENOS apud ANDRADE, 2011). 

Neste contexto, a manutenção possui um papel de fundamental importância dentro 

do sistema da qualidade, em virtude de sua missão, que é a de garantir a disponibilidade da 

função dos equipamentos e instalações, de modo a atender um programa de produção ou 

garantir a entrega de um serviço com preservação do meio ambiente, confiabilidade, 

segurança e custos adequados (KARDEC; NASCIF, 2009). 

Além disso, a busca pela qualidade do processo e do produto passa pela qualidade da 

manutenção, sem a qual o montante investido em sistemas de gestão da qualidade pode ser 

inteiramente perdido, visto que a qualidade da função manutenção pode evitar a deterioração 

das funções operacionais dos equipamentos, especialmente aquelas que levam a falhas 

ocultas, que resultam na incapacidade do processo (SOURIS apud KELLY, 2006). 

Portanto, apenas uma manutenção adequada pode garantir que o processo não 

perderá sua capacidade devido a desvios provocados por problemas no equipamento. A 

manutenção é encarada como essencial também nos sistemas de gestão da qualidade, como a 

ISO 9000 (KARDEC; NASCIF, 2009). 
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2.3 MANUTENÇÃO PRODUTIVA TOTAL 

Após a Segunda Guerra Mundial a indústria japonesa iniciou uma forte mobilização 

nacional para a conscientização do povo sobre a importância da qualidade como um fator de 

sobrevivência no novo cenário econômico emergente. Para isto, foi necessária a busca por 

métodos de eliminação de desperdícios e melhoria de procedimentos relacionados à elevação 

da qualidade e da produtividade (CARRIJO; LIMA, 2006). 

Kardec e Nascif (2009) afirmam que a origem da MPT pode ser localizada em 1951 

quando a Manutenção Preventiva, originalmente concebida nos EUA, foi introduzida no 

Japão, na empresa Nippon Denso KK (provedora do setor de autopeças), integrante do Grupo 

Toyota. Segundo os autores, a Nippon Denso foi à primeira companhia a introduzir, de forma 

ampla, um programa de Manutenção Preventiva em 1960, em conjunto com a Manutenção 

Autônoma executada pelos operadores. Logo, a Manutenção Preventiva juntamente com a 

Manutenção Autônoma e a melhoria da manutenabilidade resultaram na MPT em 1970.  

Conforme revisão bibliográfica analisada se pode perceber diferentes definições para a 

MPT. Para Imai (apud PALMEIRA, 2001), a MPT é um método de gestão que identifica e 

elimina as perdas existentes no processo produtivo, maximizando a utilização do ativo 

industrial e garante a geração de produtos de alta qualidade a preços competitivos. Além 

disso, desenvolve conhecimentos capazes de reeducar as pessoas para ações de prevenção e 

melhoria contínua, garantindo o aumento da confiabilidade dos equipamentos e da qualidade 

dos processos, sem investimentos adicionais. 

Já Nakajima (apud TONDATO, 2004), considerado como pioneiro na proposição da 

MPT em 1971, define a MPT como sendo a promoção da integração entre homem, máquina e 

empresa, onde a ação de todos na manutenção dos equipamentos pode ser evidenciada. 

Mirshawka e Olmedo (apud ESTANQUEIRO; LIMA, 2006), por outro lado, definem a MPT 

como “um programa de manutenção que envolve o conjunto de todos os empregados da 

organização, desde a alta administração, até os trabalhadores da linha de produção”.  

Mas a MPT vai muito além de uma forma de se fazer manutenção, é uma filosofia 

gerencial, atuando na forma organizacional, no comportamento das pessoas, e na forma com 

que tratam os problemas diretamente ligados aos processos produtivos (MARTINS; 

LAUGENI apud ZATTAR; RUDEK; TURQUINO, 2010). 

O JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance), Instituto Japonês de Manutenção 

Industrial, define os objetivos da MPT considerando cinco dimensões: 
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(i) Criar uma organização que maximize a eficiência dos sistemas produtivos; 

(ii) Gerenciar a planta como uma organização que minimize as perdas, através do 

estabelecimento de metas orientadas a “zero acidentes” e “zero defeitos”, ao 

longo do ciclo de vida dos elementos produtivos; 

(iii) Envolver todos os departamentos na implantação da MPT, incluindo o 

desenvolvimento de novos produtos, vendas e administração; 

(iv) Envolver todos os funcionários desde a alta gerência até os operadores de 

chão de fábrica; 

(v) Orientar as ações visando atingir a meta de “zero perdas” utilizando-se das 

atividades de pequenos grupos de trabalho (SUZUKI apud JUNIOR; SILVA, 

2010).  

 

Para que estes objetivos possam ser alcançados, a implantação do programa é 

apoiada em oito pilares e doze passos de desenvolvimento, onde “cada passo deve ser 

realizado de forma clara e concisa, para proporcionar uma implantação sistêmica do 

programa” (SUZUKI apud TONDATO, 2004). 

2.3.1 Pilares de sustentação da MPT 

Embora cada empresa, em função de sua cultura, tenha suas peculiaridades para a 

implantação da MPT, existem alguns princípios que são básicos para todas elas e que são 

denominados os pilares de sustentação da MPT. 

Inicialmente, Nakajima (apud TONDATO, 2004) subdividiu as atividades da MPT 

em cinco pilares de sustentação; são eles: (i) Melhorias individuais; (ii) Manutenção 

planejada; (iii) Controle inicial do equipamento; (iv) Educação e treinamento; e (v) 

Manutenção autônoma.  

Visto que os cinco pilares básicos para sustentação da MPT eram voltados para a 

utilização em equipamentos, e que, com o passar dos anos, observou-se que os equipamentos 

apresentavam perdas provenientes de outros setores e processos, a aplicabilidade da MPT 

estendeu-se até os setores de apoio, administrativo e vendas. Com isto, a MPT passou a ser 

subdividido em oito pilares básicos de sustentação: 
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(i) Pilar da Melhoria Focada ou Específica: utiliza-se do conceito de 

Manutenção Corretiva de Melhorias para atuar nas perdas crônicas 

relacionadas aos equipamentos; 

(ii) Pilar da Manutenção Autônoma: baseia-se no treinamento teórico e prático 

recebidos pelos operários e no espírito de trabalho em equipe para a melhoria 

contínua das rotinas de produção e manutenção; 

(iii) Pilar da Manutenção Planejada: refere-se às rotinas de manutenção 

preventiva baseadas no tempo ou na condição do equipamento, visando à 

melhoria contínua da disponibilidade e confiabilidade, além da redução dos 

custos de manutenção; 

(iv) Pilar de Treinamento e Educação: refere-se à aplicação de treinamentos 

técnicos e comportamentais para liderança, a flexibilidade e a autonomia das 

equipes; 

(v) Pilar de Gestão Antecipada: baseia-se nos conceitos de Prevenção da 

Manutenção, onde todo o histórico de equipamentos anteriores ou similares é 

utilizado desde o projeto, afim de que se construam equipamentos com 

índices mais adequados de confiabilidade e manutenabilidade; 

(vi) Pilar de Manutenção da Qualidade: refere-se à interação da confiabilidade 

dos equipamentos com a qualidade dos produtos e capacidade de atendimento 

a demanda; 

(vii) Pilar de Segurança, Saúde e Meio Ambiente: dependente da atuação dos 

demais pilares, esse pilar tem o enfoque na melhoria contínua das condições 

de trabalho e na redução dos riscos de segurança e ambiental; 

(viii) Pilar de Melhoria dos Processos Administrativos: também conhecido como 

MPT de escritório, utiliza-se dos conceitos de organização e eliminação de 

desperdícios nas rotinas administrativas, que, de alguma maneira, acabam 

interferindo na eficiência dos equipamentos produtivos e processos 

(NAKAJIMA apud MORAES, 2004). 
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2.3.2 Etapas de implantação da MPT 

O programa MPT pode ser aplicado em quatro fases (preparação, introdução, 

implantação e consolidação) que podem desdobrar-se em doze passos, onde cada passo deve 

ser realizado de forma clara e concisa, para proporcionar uma implantação sistêmica do 

programa (SUZUKI apud TONDATO, 2004). 

Em relação aos passos de implantação da MPT, Nakajima (apud TONDATO, 2004) 

explica que os passos de 1 a 5 são classificados como fase de preparação, e destaca a 

importância de se elaborar uma preparação cuidadosa da implantação do programa, para 

evitar modificações e correções durante a sua implantação.  

De acordo com Palmeira (2001), a fase de preparação inicia com a declaração de 

decisão da implantação da MPT pela alta direção da empresa (etapa 1) e termina na 

elaboração do Plano Mestre, que consiste no planejamento das fases de implantação e 

consolidação (etapas 7 a 12). Uma vez elaborado e aprovado o Plano Mestre para a 

implantação da MPT, pode-se considerar que a Fase de Preparação está concluída, podendo-

se lançar o Projeto Empresarial MPT, quando o planejamento, as metas a serem alcançadas e 

os resultados obtidos nas cinco primeiras etapas serão apresentados a todos os empregados da 

empresa, clientes, fornecedores e terceirizados. Na fase de implantação, devem ser 

desenvolvidas as atividades previstas no Plano Mestre, elaborado na etapa 5 da fase de 

preparação, de tal maneira que os objetivos e metas projetados no Planejamento Estratégico 

estabelecido na etapa 4, sejam alcançados. Por fim, a fase de consolidação tem por objetivo 

manter os níveis e resultados atingidos pela organização, uma vez alcançadas as metas 

propostas pelo programa de implantação da MPT. 

O Quadro 1 apresenta as etapas de implantação da MPT, conforme Nakajima, onde é 

importante observar que o objetivo não foi a criação de uma regra rígida a ser seguida por 

todas as organizações que pretendem implantar a MPT, mas sim estabelecer uma ferramenta 

de apoio que permitisse guiar as pessoas envolvidas dentro deste processo (KARDEC; PINTO 

apud ROYER, 2009). 
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Fase Etapa Ações 

PREPARATÓRIA 

1 - Comprometimento da alta 

administração 

Divulgação da MPT em todas as áreas da 

empresa 

Divulgação através de jornais internos 

2 - Divulgação e treinamento 

inicial 

Seminário interno dirigido a gerentes de nível 

superior e intermediário 

Treinamento de operadores 

3 - Definição do órgão ou 

comitê responsável pela 

implantação 

Estruturação e definição das pessoas do 

comitê de implantação 

4 - Definição da política e 

metas 

Escolha das metas e objetivos a serem 

alcançados 

5 - Elaboração do plano diretor 

de implantação 

Detalhamento do plano de implantação em 

todos os níveis 

INTRODUÇÃO 
6 - Outras atividades 

relacionadas com a introdução 

Convite a fornecedores, clientes e empresas 

contratadas 

IMPLEMENTAÇÃO 

7 - Melhorias em máquinas e 

equipamentos 

Definição de áreas e/ou equipamentos e 

estruturação das equipes de trabalho 

8 - Estruturação da 

manutenção autônoma 

Implementação da manutenção autônoma, por 

etapas, de acordo com o programa 

Auditoria de cada etapa 

9 - Estruturação do setor de 

manutenção e condução da 

manutenção preditiva 

Condição da manutenção preditiva 

Administração do plano de manutenção 

preditiva 

Sobressalentes, ferramentas, desenhos, etc. 

10 - Desenvolvimento e 

capacitação do pessoal 

Treinamento de pessoal de operação para 

desenvolvimento de novas habilidades 

relativas à manutenção 

Treinamento de pessoal de manutenção para 

análise, diagnóstico, etc. 

Formação de líderes 

Educação de todo pessoal 

11 - Estrutura para controle e 

gestão dos equipamentos numa 

fase inicial 

Gestão do fluxo inicial 

LCC (Life Cycle Cost) 

CONSOLIDAÇÃO 
12 - Realização da MPT e seu 

aperfeiçoamento 

Candidatura ao prêmio PM 

Busca de objetivos mais ambiciosos 

 

Quadro 1 - Etapas de implantação da MPT 

Fonte: Kardec e Pinto (apud ROYER, 2009) 
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É importante observar que na fase de implantação, os passos 7° ao 11° estão 

relacionados aos cinco primeiros pilares da MPT. O 7° passo, melhorias em máquinas e 

equipamentos, relaciona-se com o primeiro pilar. O 8° passo, estruturação da manutenção 

autônoma, relaciona-se com o segundo pilar. O 9° passo, estruturação do setor de manutenção 

e condução da manutenção preditiva, tem relação com o terceiro pilar. O 10° passo, 

desenvolvimento e capacitação do pessoal, esta relacionado com o quarto pilar. E por fim o 

11° passo, estrutura para controle e gestão dos equipamentos numa fase inicial, se relaciona 

com o 5° pilar, o que demonstra a ligação existente entre os passos e os pilares na implantação 

da MPT (POSSAMAI, 2002). 

A estimativa média de implantação da MPT é de 3 a 6 meses para a fase preparatória, 

e de 2 a 3 anos para início do estágio de consolidação, considerando que seja feita segundo as 

doze etapas sugeridas pela metodologia do JIPM (TAVARES apud YAMAGUCHI, 2005). 

2.3.3 Gestão de perdas na MPT 

Para melhorar a eficiência do equipamento, a MPT busca eliminar perdas que 

possam afetar o seu desempenho. Heidemann (2007) define perda como o efeito ou ato de 

privar parcialmente ou temporariamente de algo que se possuía ou de um resultado que 

deveria ser alcançado de forma satisfatória. Já Bormio, Rodrigues e Bormio (2005) definem 

que, na utilização da metodologia MPT, entende-se por perdas tudo aquilo que não agrega 

valor ao produto. 

As perdas que afetam o rendimento dos equipamentos podem ser agrupadas em seis 

grandes grupos, denominadas como as seis grandes perdas da MPT. De acordo com Hutchins 

(apud TONDATO, 2004) as principais perdas que causam a redução da eficiência do 

equipamento são: 

 

(i) Perdas no arranque: perdas de tempo e produtos ao iniciar a produção até 

que se atinja a qualidade necessária; 

(ii) Perdas por defeitos ou retrabalhos: decorrentes da produção de itens 

defeituosos; 

(iii) Perdas por redução de velocidade: devidas à operação do equipamento com 

a velocidade reduzida; 
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(iv) Perdas por paradas menores: ocorridas devido a pequenas paradas do 

equipamento; 

(v) Perdas por preparação e ajustes (setup): ocorridas devido à troca de 

configuração;  

(vi) Perdas por falhas no equipamento: devidas à falha e/ou quebra do 

equipamento. 

 

As seis grandes perdas funcionam como alicerce do programa MPT. Entretanto, para 

um estudo mais aprofundado das perdas do equipamento é necessário desdobrá-las em 

dezesseis tipos de perdas principais. Para o aprimoramento do desempenho global do 

equipamento, é indispensável à busca pela eliminação total das dezesseis grandes perdas. 

As dezesseis perdas principais do equipamento podem ser classificadas em quatro 

grandes grupos (perdas principais, perdas por obstrução do equipamento, perdas por eficiência 

humana e perdas de recursos de produção) conforme o Quadro 2 (SHINOTSUKA apud 

TONDATO, 2004):  

 

1 Perdas principais (inerentes aos equipamentos) 

1 Falhas 

2 Preparativos e ajustes (setup) 

3 Troca de lâminas de corte 

4 Arranque / Acionamento 

5 Pequenas paradas / Operação ociosa 

6 Velocidade reduzida 

7 Defeitos e retrabalhos 

2 Perdas por obstrução do equipamento 8 Desligamento / Desacionamento 

3 Perdas por eficiência humana (mão-de-obra) 

9 Administrativas 

10 Movimento 

11 Organização de linha 

12 Automatização 

13 Medição e ajuste 

4 Perdas de recursos de produção 

14 Rendimento do material 

15 Desperdícios de energia 

16 Moldes e ferramentas 

 

Quadro 2 - As 16 grandes perdas da MPT 

Fonte: Shinotsuka (apud TONDATO, 2004) 
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As perdas principais incluem: (i) Falhas - são ocasionadas por avarias crônicas ou 

esporádicas, acompanhadas por perda de tempo (redução da quantidade de produto) e perda 

de volume (incidência de defeitos); (ii) Preparativos e ajustes (setup) - ocorre durante trocas e 

liberação de ferramentas para execução do setup; (iii) Troca de lâminas de corte - são 

resultantes da paralisação do equipamento para as trocas de folhas de corte devido ao ciclo de 

vida, defeitos ou quebras; (iv) Arranque / Acionamento - corresponde às perdas de tempo e 

volume até estabilizar a qualidade do produto (ou seja, até manufaturar produtos conformes); 

(v) Pequenas paradas / Operação ociosa - são perdas por pequenas paradas durante o tempo 

de ciclo do equipamento que são recuperadas rapidamente, mas acontecem com frequência; 

(vi) Redução de velocidade - ocorre devido à diferença entre a velocidade atual e a nominal 

do equipamento; e (vii) Defeitos e retrabalhos - ocorre quando são constatados defeitos que 

necessitam de correção. 

As perdas por obstrução de equipamento contêm: (viii) Desligamento / 

Desacionamento - correspondem à paralisação do equipamento durante o estágio de 

produção, onde estas paradas são previamente programadas para execução das manutenções e 

inspeções. 

Já as perdas por eficiência humana incluem: (ix) Administrativas - relacionadas com 

o processo administrativo; (x) Movimento - relacionadas com as ações, de acordo com os 

princípios da economia e movimento, provenientes de diferenças nas habilidades e perdas por 

mau desenho e projeto dos equipamentos e processos; (xi) Organização de linha - geradas em 

processos múltiplos, devido à necessidade de balanceamento da linha no trabalho; (xii) 

Automatização - relacionadas com a falta de automatização dos equipamentos; e (xiii) 

Medições e ajustes - resultantes da medição e ajustes realizados no equipamento para prevenir 

ou corrigir defeitos de qualidade. 

Por fim, as perdas de recursos de produção contêm: (xiv) Rendimento do material - 

corresponde à diferença entre o peso da matéria prima utilizada na fabricação e o peso do 

produto final; (xv) Desperdícios de energia - correspondem à perda de poder elétrico, 

combustível, vapor, ar e água, que não são utilizados com eficiência no processamento 

industrial, e (xvi) Moldes e ferramentas - surgem como resultado de manufaturar e ou reparar 

moldes e ferramentas necessárias para produzir os produtos. 

Para a medição das seis grandes perdas, uma das possibilidades é a utilização do 

indicador denominado Overall Equipment Effectiveness (OEE), traduzido no Brasil como 

Eficiência Global de Produção (EGP), que tem como objetivo fornecer uma medida para o 
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acompanhamento da produtividade da fábrica, considerado simultaneamente a utilização dos 

equipamentos, sua produtividade e a qualidade da produção final. O valor do indicador OEE é 

expresso em percentual, sendo calculado pelo produto das taxas de disponibilidade do 

equipamento, desempenho (performance) e qualidade, conforme apresentado na Equação 1 

(ZATTAR; RUDEK; TURQUINO, 2010). 

 

OEE (%) = DISPONIBILIDADE X PERFORMANCE X QUALIDADE          (1) 

 

A taxa de disponibilidade é dada pela relação entre o tempo real de produção e o 

tempo disponível para produção. Já a taxa de performance é a relação entre a velocidade de 

produção do equipamento e a velocidade nominal do fabricante. Para Nakajima (apud 

ZATTAR; RUDEK; TURQUINO, 2010), a diferença entre a performance teórica e real deve-

se às perdas relacionadas às pequenas paradas e à queda de performance da máquina (queda 

da velocidade para qual a máquina foi projetada). Se a performance for superior a 100% 

significa que o equipamento produziu com velocidade média acima da velocidade nominal. E, 

finalmente, a taxa de qualidade é a proporção de defeitos em relação ao volume total 

produzido (ZATTAR; RUDEK; TURQUINO, 2010). 

Portanto, o indicador OEE é o resultado de três índices que representam a realidade 

do processo produtivo: disponibilidade, performance e qualidade. Por meio dos resultados de 

cada índice é possível ter uma visão mais clara dos pontos falhos e que precisam ser 

corrigidos com maior prioridade, permitindo aos gestores reunir esforços no sentido de 

conduzir onde e quais melhorias deverão ser realizadas, utilizando-se das ferramentas e 

metodologias adequadas (RAPOSO, 2011). 

2.4 MANUTENÇÃO CENTRADA NA CONFIABILIDADE 

A origem da MCC está associada à necessidade de certificação da linha de aeronaves 

Boeing 747 (o Jumbo), pela FAA (Federal Aviation Authority) nos Estados Unidos. Isto 

porque este avião representou um marco tanto em níveis de automação, quanto em relação ao 

número de passageiros transportados (triplicação do número de assentos em relação a maior 

aeronave existente na época, o Boeing 707), o que tornava inviável a aplicação das 

metodologias tradicionais de manutenção da segunda geração para atender às exigências das 

autoridades aeronáuticas americanas. Com isto, surgiu a necessidade de se desenvolverem 
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novas metodologias capazes de reduzir a probabilidade de ocorrência de uma falha 

significativa, motivando a criação de uma Força-Tarefa na United Airlines, em 1968, 

conhecida pela sigla de MSG-1 (Maintenance Steering Group), encarregada de rever a 

aplicabilidade dos métodos existentes a essas aeronaves. Desta comissão foi gerado um 

relatório, responsável por introduzir os conceitos da MCC (SIQUEIRA, 2005). 

Moubray (2000) define MCC como um processo usado para determinar o que deve 

ser feito para assegurar que qualquer ativo físico continue a fazer o que seus usuários querem 

que ele faça no seu contexto operacional. 

As normas SAE JA 1011 e JA 1012 (apud FILHO, 2008) definem MCC como um 

método desenvolvido para refinar o planejamento de manutenção, integrando as suas diversas 

formas de atividades e racionalizando a sua programação.  

Já Kardec e Nascif (2009) destacam que a MCC é uma metodologia que estuda um 

equipamento ou sistema em detalhes, analisa como ele pode falhar e define a melhor forma de 

fazer manutenção de modo a prevenir a falha ou minimizar as perdas decorrentes das falhas. 

Nesta linha, a estratégia de MCC tem como principal objetivo determinar os serviços 

de manutenção mais adequados à importância da função dos ativos físicos nos sistemas e 

processos produtivos, buscando maximizar a disponibilidade e confiabilidade operacionais, 

dentro de uma política de custos competitivos, sendo utilizada como uma ferramenta de 

suporte à decisão gerencial. 

De forma a contribuir com o processo de tomada de decisão, gerentes e diretores 

podem mensurar a confiabilidade, ou seja, a probabilidade dos seus equipamentos, células de 

produção, plantas ou qualquer sistema funcionarem normalmente em condições de projeto, 

por um determinado período de tempo preestabelecido, através da Equação 2 (KARDEC; 

NASCIF, 2009): 

                                     

R(t) = e 
-λt

                                                                                                       (2) 

 

Onde: 

R(t) = confiabilidade a qualquer tempo t. 

e = base dos logaritmos neperianos (e=2,718). 

λ = taxa de falhas (número total de falhas por período de operação). 

t = tempo previsto de operação. 
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Isto significa que, a partir de uma taxa de falha constante, pode-se estimar a 

probabilidade do equipamento falhar dentro de um período definido de tempo (RIBEIRO, 

2012). 

2.4.1 Questões básicas da MCC 

Moubray (2000) afirma que existem sete questões básicas que devem ser 

contempladas pelos programas de MCC: 

 

(i) Quais são as funções e padrões de desempenho de um ativo no seu contexto 

presente de operação? 

(ii) De que modo ele falha em cumprir suas funções? 

(iii) O que causa cada falha funcional? 

(iv) O que acontece quando ocorre cada falha? 

(v) De que forma cada falha importa? 

(vi) O que pode ser feito para predizer ou prevenir cada falha? 

(vii) O que deve ser feito se não for encontrada uma tarefa pró-ativa apropriada? 

 

De acordo com Fogliatto e Ribeiro (2009), a primeira questão consiste em 

compreender o que é esperado de cada equipamento, as funções que ele deve cumprir e o 

padrão de desempenho que deve ser mantido durante sua vida útil. Esta definição das funções 

e padrões de desempenho dos equipamentos fabris estabelece a base de trabalho do 

programa MCC. 

A segunda questão refere-se à identificação dos modos de falha, ou seja, dos modos 

como os equipamentos podem falhar em cumprir suas funções. 

A terceira questão está associada a uma importante preocupação da MCC, que é a 

identificação das causas de cada falha funcional, uma vez que ações preventivas não são 

direcionadas aos modos de falha e sim às suas causas. 

A quarta questão está relacionada ao reconhecimento dos efeitos de cada falha, ou 

seja, reconhecer o que acontece quando cada falha ocorre. Para isto, se deve abordar: (i) o 

que pode ser observado quando a falha ocorre, (ii) o tempo que o equipamento irá permanecer 

parado na eventualidade da ocorrência da falha, (iii) os danos que a falha pode acarretar, 
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incluindo possibilidade de perdas materiais, humanas ou ambientais e (iv) o que pode ser feito 

para reparar a falha. 

A quinta questão está relacionada à análise das falhas, de forma a ficar claro de que 

forma cada falha interessa, visto que uma planta industrial, em geral, possui centenas de 

modos de falha passíveis de ocorrer. Logo, o esforço dedicado a evitar a ocorrência de cada 

falha possível deve ser proporcional à consequência dessa falha, que é o aspecto-chave que 

orienta as ações preventivas, definindo a prioridade e intensidade das ações. 

A sexta questão é responsável por identificar o que pode ser feito para prevenir ou 

impedir cada falha, o que envolve a realização de tarefas pró-ativas (conduzidas 

anteriormente à ocorrência de falhas, visando impedir que um componente falhe) e tarefas 

reativas (envolvem lidar com componentes que apresentaram falhas). 

Por fim, a sétima questão contempla planejar o que deve ser feito quando não pode 

ser estabelecida uma atividade pró-ativa pertinente. Isto porque nos casos em que a 

consequência da falha é considerada grave e não é possível empreender atividades preventivas 

ou preditivas, pode ser necessário empreender atividades de procura de falhas ou decidir pelo 

redesenho de sistemas. 

Segundo Siqueira (2005), respostas corretas e precisas a estas perguntas têm como 

objetivo estabelecer métodos adequados de manutenção. Além disso, nestas questões 

pressupõe-se que a frequência de execução das tarefas seja definida durante a sexta pergunta, 

ou senão, objetivando o cálculo da melhor frequência de atividades, pode ser adicionada uma 

questão adicional: 

 

(viii) Quais as frequências ideais das tarefas? 

 

Para responder cada questão, a MCC utiliza diversos métodos e ferramentas que 

apresentam uma sequência estruturada e bem documentada, possível de ser auditada 

(SIQUEIRA, 2005). 

2.4.2 Etapas de implantação da MCC 

Segundo Siqueira (2005), para a implantação da metodologia MCC se deve adotar 

uma sequência estruturada composta de sete etapas, apresentadas a seguir: 
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(i) Seleção do Sistema e Coleta de Informações; 

(ii) Análise de Modos de Falha e Efeitos; 

(iii) Seleção de Funções Significantes; 

(iv) Seleção de Atividades Aplicáveis; 

(v) Avaliação da Efetividade das Atividades; 

(vi) Seleção das atividades Aplicáveis e Efetivas; 

(vii) Definição da Periodicidade das Atividades. 

 

A primeira etapa, Seleção do Sistema e Coleta de Informações, objetiva identificar 

e documentar o sistema ou processo que será submetido à análise.   

Na segunda etapa, Análise de Modos de Falha e Efeitos, são identificadas e 

documentadas todas as funções e seus modos de falha, assim como os efeitos adversos 

produzidos por elas, utilizando a metodologia FMEA (Failure Mode and Effects Analysis).  

A terceira etapa, Seleção de Funções Significantes, utiliza um processo estruturado 

para analisar cada função identificada na etapa anterior, e determinar se uma falha tem efeito 

significante, ao considerar o impacto nos pilares: segurança, meio ambiente, operação e 

economia do processo.   

Na quarta etapa, Seleção de Atividades Aplicáveis, determinam-se as tarefas de 

manutenção preventiva que sejam tecnicamente aplicáveis para prevenir ou corrigir cada 

modo de falha, ou amenizar suas consequências.  

A quinta etapa, Avaliação da Efetividade das Atividades, constitui-se em um 

processo estruturado para determinar se uma tarefa de manutenção preventiva é efetiva para 

reduzir, a um nível aceitável, as consequências previstas para uma falha.  

A sexta etapa, Seleção das Tarefas Aplicáveis e Efetivas, utiliza um processo 

estruturado para determinar a melhor tarefa.  

Por fim, a sétima etapa, Definição da Periodicidade das Atividades, estabelece os 

métodos e critérios para definição da periodicidade de execução das atividades selecionadas, 

assim como o planejamento e estruturação do processo de implantação da metodologia na 

empresa. 

Já Fogliatto e Ribeiro (2009) apresentam nove etapas para a implementação da 

metodologia MCC, que envolvem: (i) Escolha do comitê e equipes de trabalho; (ii) 

Capacitação em MCC; (iii) Estabelecimento dos critérios de confiabilidade; (iv) 

Estabelecimento da base de dados; (v) Aplicação da FMEA e classificação dos componentes; 
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(vi) Seleção das atividades de Manutenção Preditiva pertinentes; (vii) Documentação das 

atividades de Manutenção Preditiva; (viii) Estabelecimento de metas e indicadores; e (ix) 

Revisão do programa de MCC. 

É importante observar que a implantação da MCC não termina na formulação e 

implantação do plano de manutenção, sendo necessário um banco de dados adequado para 

todas as informações, pois se trata de um processo continuo, onde o plano é periodicamente 

revisado em função dos dados de falhas e de reparos que devem ser continuamente coletados 

e analisados (PINTO; LIMA, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

3 ANÁLISE COMPARATIVA: MPT X MCC 

O presente capítulo se propõe a apresentar a análise realizada a respeito das 

características individuais da MPT e MCC e breve discussão sobre as possibilidades de 

integração entre as duas metodologias. 

3.1 DESCRIÇÃO DO PROTOCOLO DE PESQUISA 

Conforme descrito no Tópico 1.6 (DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA), o método 

de pesquisa empregado para realização do trabalho sob o ponto de vista dos procedimentos 

técnicos foi a Pesquisa Bibliográfica.  

A pesquisa é iniciada através da seleção de livros, artigos e publicações capazes de 

prover o embasamento teórico necessário a respeito do tema abordado, seguido de pesquisa 

sobre exemplos de aplicação integrada entre MPT e MCC.  

Ao final, é realizado o estudo das informações pesquisadas, com o objetivo de se 

obter conclusões acerca do tema escolhido. 

3.2 DESCRIÇÃO DAS UNIDADES DE ANÁLISE 

 Através da revisão bibliográfica realizada, foram identificadas características das 

metodologias MPT e da MCC possíveis de serem comparadas e trabalhadas de forma 

integrada. 

A seleção destas características foi realizada com base nos aspectos técnicos, 

econômicos e nas atividades abrangidas por cada uma, e o desenvolvimento dos 

relacionamentos entre estas características selecionadas serão apresentados nos tópicos 

seguintes, conforme o Quadro 3. 
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  MPT MCC 

Quebra zero Enfoque na prevenção da quebra. Aceitação da manutenção corretiva. 

Manutenção 

Planejada 

Ausência de critérios para definição 

das estratégias de manutenção 

preventiva. 

Método de seleção de tarefas de 

manutenção planejada (diagrama de 

decisão). 

Manutenção 

Autônoma 

Ausência de critérios para definição 

das atividades de manutenção. 

Grupos de análise para 

orientar/nortear as ações de 

manutenção. 

 Cooperação entre 

manutenção e 

produção 

Implantação da manutenção 

planejada, manutenção autônoma e 

grupos de análise de causas raiz e 

melhorias.  

Grupos multifuncionais para análise 

de problemas da manutenção. 

 Educação e 

treinamento 

Foco para conhecimento de 

máquinas e ações nos equipamentos.  

Foco nos grupos de análise e 

otimização dos resultados.  

 Segurança e meio 

ambiente 

 Abordagem não estruturada para 

análise das consequências das falhas 

sobre a segurança e o meio ambiente. 

Revisões sistemáticas e abordagem 

estruturada para a análise de 

influência e consequência das falhas. 

 Eficiência na 

manutenção 

Tradicional sistema de manutenção 

preventiva  

Otimização das estratégias de 

manutenção preventiva  

Disponibilidade e 

Confiabilidade 

Busca pela melhoria da Eficiência 

Global do Equipamento (OEE) 

Análise sistemática dos modos e 

consequências das falhas 

 

Quadro 3 – Relacionamentos entre MPT e MCC 

Fonte: O autor  

3.2.1 Quebra zero 

De acordo com Kardec e Nascif (2009), o conceito de quebra zero significa que “a 

máquina não pode parar durante o período em que foi programada para operar”, ou seja, o 

equipamento só pode deixar de produzir no período em que não houvesse demanda para ele.  

Já Yamaguchi (2005) diz que a ideia da quebra zero baseia-se no conceito de que a 

quebra é a falha visível, sendo a falha visível causada por uma coleção de falhas invisíveis, 

como se fosse um “iceberg” (Figura 3).  
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Figura 3 - A origem da quebra (falha visível) 

Fonte: Yamaguchi (2005) 

 

 

Baseado nos conceitos acima, se pode afirmar que a MPT tem como meta a quebra 

zero das máquinas e equipamentos, visto que uma máquina sempre disponível e em perfeitas 

condições de uso propicia elevados rendimentos operacionais, diminuição dos custos de 

fabricação e redução dos níveis de estoque (SOUZA, 2004). Para que esta meta seja 

alcançada, são necessárias ações no equipamento voltadas para a prevenção da quebra.  

Já a MCC, ao contrário da MPT, visa preservar as funções do sistema, aceitando 

inclusive paradas corretivas após a quebra do equipamento, desde que estas paradas corretivas 

possuam um custo-benefício melhor do que as ações preventivas para prevenir à parada 

corretiva (SOUZA, 2004). Isto significa que, se o custo para prevenção da quebra for maior 

que o custo da correção da quebra, e se tal aumento de custo está associado à prevenção da 

quebra de um equipamento que não apresente impactos pós-quebra significativos, tais como 

perdas significativas de produção, impactos na segurança, saúde e/ou meio ambiente, então o 

custo-benefício da parada corretiva é melhor do que o das ações preventivas. 

Logo, apesar de possuírem enfoques contraditórios, autores como Souza (2004) 

defendem que a MCC, através do critério de seletividade, pode ser usada para definir quais 

equipamentos, sistemas ou subsistemas, serão alvos da quebra zero (MPT).  

Pinto e Lima (2006) também destacam a contribuição da MCC na definição dos 

sistemas onde a quebra zero seja realmente necessária e afirmam que, através do estudo de 

modos de falha, pode-se chegar à conclusão que a melhor metodologia a ser utilizada para 

manutenção de um determinado equipamento é a corretiva, ou seja, o simples reparo após a 
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quebra, o que não impede que os manutencistas estejam preparados para trabalhar esta 

manutenção corretiva sem surpresas, de forma profissional e estruturada. 

Apesar do enfoque dado à manutenção corretiva e/ou preventiva neste tópico, é 

importante destacar que a MCC não descarta qualquer dos tipos de manutenção e através de 

sua metodologia fornece a possibilidade de aplicação mais adequada de cada tipo. Ou seja, a 

MCC ajuda a adotar o(s) tipo(s) mais eficaz(es) de manutenção para cada máquina, em cada 

situação (KARDEC; NASCIF, 2009). 

3.2.2 Manutenção planejada 

Conforme citado no Tópico 2.3.1 (Pilares de sustentação da MPT), a manutenção 

planejada é responsável pelo desenvolvimento das rotinas de manutenção preventiva baseadas 

no tempo ou na condição do equipamento, visando à melhoria contínua da disponibilidade e 

confiabilidade, além da redução dos custos de manutenção. Logo, de forma a atingir estes 

objetivos, é imperativo que o pilar de manutenção planejada da MPT tenha um programa de 

manutenção preventiva eficiente.  

Entretanto, Souza (2004) e Pinto e Lima (2006) afirmam que na MPT não existe um 

critério ou definição de quais as estratégias de manutenção preventiva devem ser adotadas 

para cada equipamento ou sistema, e destacam a contribuição da MCC ao empregar o 

diagrama de decisão (diagrama para escolha do método mais apropriado de manutenção) 

como método de seleção de tarefas de manutenção planejada.  

Ainda, Pinto e Lima (2006) destacam que a contribuição da MCC é muito 

expressiva, visto que a mesma racionaliza as ações de manutenção planejada, focando 

cientificamente as ações necessárias para que o equipamento ou sistema funcione de acordo 

com a função exigida, dentro dos parâmetros desejados de confiabilidade. 

Além das contribuições já citadas, Jaramillo (2010) afirma que a MCC pode ser 

geradora de insumos diretos para as seis etapas de implantação do pilar de manutenção 

planejada, que são: 

 

(i) Avaliar os equipamentos e compreender as condições atuais; 

(ii) Restaurar danos e corrigir falhas; 

(iii) Construir um sistema de informação; 

(iv) Construir um sistema de manutenção periódica; 
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(v) Construir um sistema de manutenção preditiva; 

(vi) Construir um sistema de manutenção planejada. 

 

Para a etapa (i), a MCC fornece como insumo o desenvolvimento de um contexto 

operacional do ativo, e uma lista de funções com os parâmetros de funcionamento. 

Para a etapa (ii), a MCC entrega como insumo os redesenhos requeridos quando as 

especificações do equipamento estão abaixo dos requerimentos dos usuários, e as ações a 

tomar quando nenhuma tarefa de manutenção programada é encontrada. 

Para a etapa (iii), a MCC entrega um banco de dados de equipamentos, funções, 

falhas funcionais, modos de falha, efeitos e consequências de defeitos e falhas. 

Para as etapas (iv) e (v), a MCC fornece como insumos às tarefas realizadas pelo 

pessoal de manutenção (monitoramento de condição, renovação cíclica, substituição cíclica e 

solução de problemas) e a frequência com que devem ser executadas. 

Finalmente, para a etapa (vi), a MCC fornece algumas recomendações para melhorar 

o planejamento de intervenções corretivas, criação ou modificação de procedimentos de 

intervenção, redução do tempo de intervenção e políticas de armazenamento de mudanças. 

3.2.3 Manutenção autônoma 

Conforme citado no Tópico 2.3.1 (Pilares de sustentação da MPT), a manutenção 

autônoma é responsável pelo treinamento teórico e prático recebidos pelos operários, e pelo 

espírito de trabalho em equipe para a melhoria contínua das rotinas de manutenção, onde a 

MPT oferece suporte para a detecção de perdas e falhas de equipamentos, aumento do nível 

de conhecimento do operador e da sua autoestima. 

 Isto acontece porque a implantação da manutenção autônoma motiva os operadores 

a relatarem rapidamente quaisquer anomalias nos equipamentos – tais como ruídos, vibrações, 

odores e temperatura – permitindo que a manutenção atue antes que as falhas ocorram 

(POSSAMAI, 2002). Logo, a detecção e o relato rápido das anomalias nos equipamentos são 

os pontos chave da manutenção autônoma (XENOS apud POSSAMAI, 2002). 

Baseado nisto, a MCC apresenta importante contribuição no sentido de orientar as 

ações de manutenção, visto que através dos grupos de análise, baseados no diagrama de 

decisão, a MCC pode indicar ao operador quais as ações que devem ser efetuadas pelo 

mesmo, como forma de manutenção autônoma. Isto torna a manutenção autônoma mais 
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efetiva e evita ações que pouco contribuem para melhorar o desempenho do equipamento, ou 

experiências na fase de implantação da manutenção autônoma, que consomem tempo e 

dinheiro (PINTO; LIMA, 2006). 

3.2.4 Cooperação entre manutenção e produção 

Pinto e Lima (2006) destacam que em ambos os programas, MPT e MCC, a 

integração entre a manutenção e produção é fundamental. Na MPT, esta integração entre as 

duas áreas pode ser observada na implantação da manutenção planejada, manutenção 

autônoma e nos grupos de análise de causas raiz e melhorias. Já na MCC, esta aproximação 

acontece nos grupos de trabalho onde a participação conjunta da manutenção e da produção é 

fundamental para análise de um equipamento ou sistema.  

A importância da cooperação entre diversas áreas para solução de problemas de 

manutenção também é destacada por Kardec e Nascif (2009), que afirmam que à medida que 

pessoas da produção, da engenharia e de outras especialidades participam dos grupos 

multifuncionais para análise de problemas, aumenta o grau de comprometimento, percepção e 

entendimento de problemas que afetam, em última estância, a empresa. Além disso, a adoção 

de práticas de grupos de análise é capaz de desenvolver o senso de trabalho em equipe, o que 

contribui para a melhoria dos relacionamentos e do clima organizacional. 

Por fim, a análise pela equipe multidisciplinar (também conhecida como revisão na 

MCC) proporciona a obtenção de um excelente banco de dados para uso tanto pela 

manutenção como pela operação, o que possibilita a criação de uma memória, disponível a 

todos em qualquer tempo, que minimiza os efeitos da rotatividade de pessoal e facilita a 

adaptação dos planos existentes em função de modificações ou adaptações no processo, nos 

sistemas ou nos equipamentos (KARDEC; NASCIF, 2009). 

3.2.5 Educação e treinamento 

De acordo com Pinto e Lima (2006), o pilar de educação e treinamento é 

fundamental para a MPT e MCC, sendo que na MPT o foco do treinamento para a operação é 

voltado para que estes possam conhecer melhor as máquinas e desempenhar funções de 

manutenção diretamente nos equipamentos. Já na MCC, o treinamento é importante para que 

os grupos de análise possam otimizar seus resultados.  
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Fogliatto e Ribeiro (2009) destacam alguns conceitos da MCC que devem ser de 

conhecimento das equipes de trabalho e comitês: fundamentos da MCC, falhas funcionais, 

padrões de falha, conceitos de confiabilidade, diagrama de blocos, redundância, FMEA, 

manutenção preventiva, manutenção preditiva, manutenção corretiva, diagrama de decisão da 

MCC, entre outros.  

Já a capacitação da MPT é abrangente e envolve gerentes, engenheiros, supervisores, 

operadores e técnicos de manutenção, onde cada parte envolvida é treinada em aspectos como 

manutenção planejada (gerentes e engenheiros), funcionamento de equipamentos e partes a 

serem inspecionadas (supervisores), conceitos básicos de manutenção e manutenção 

autônoma (operadores), e princípios e técnicas de manutenção (técnicos de manutenção). 

Além disso, todos são treinados para a utilização de ferramentas de análise de causa e efeito e 

solução de problemas (FOGLIATTO; RIBEIRO, 2009). 

Pode-se observar então que, colocando as duas necessidades em uma grade única, se 

podem ter grupos de MCC focando também o conhecimento do equipamento durante as 

reuniões, como forma de absorver a grade da MPT. 

 

3.2.6 Segurança e meio ambiente 

Conforme citado no tópico 2.3.1 (Pilares de sustentação da MPT), a MPT dedica 

especial atenção à segurança e meio ambiente, através do pilar que tem como enfoque a 

melhoria contínua das condições de trabalho e à redução dos riscos de segurança e ambientais.  

Logo, visando maior segurança e integridade ambiental, a MCC pode contribuir com 

a MPT nos seguintes aspectos (MOUBRAY, 2000): 

 

(i) A revisão sistemática das implicações de segurança e ambiental de cada falha 

evidente antes de considerar os problemas operacionais significa que a 

segurança e a integridade tornam-se (e são observadas para se tornar) 

prioridades máximas da manutenção. 

(ii) O processo de decisão estabelece que falhas que podem afetar o meio 

ambiente ou a segurança devem ser tratadas da mesma maneira 

(simplesmente não tolera falta de ação). Por isso, as tarefas são selecionadas 

para reduzir todos os riscos de segurança ou ambientais relativos ao 

equipamento a um nível aceitável, se não os eliminando completamente. 
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(iii) A abordagem estruturada aos sistemas de protegidos leva a desenvolvimentos 

substanciais na manutenção de dispositivos de proteção. Isso reduz em muito 

a probabilidade de falhas múltiplas que tem sérias consequências. 

(iv) O envolvimento de grupos de operadores e mantenedores diretamente na 

análise os faz mais sensíveis aos riscos reais associados com seus ativos. Isso 

os faz ainda ter menos possibilidades de cometer sérios erros e mais capazes 

de tomar decisões acertadas quando as coisas vão mal. 

(v) A redução total da quantidade e da frequência de tarefas de rotina diminui o 

risco de ocorrências de falhas críticas quando a manutenção está sendo feita 

ou logo após o reinício do funcionamento. 

 

Portanto, se pode perceber que as influências da falha sobre o meio ambiente e a 

segurança são priorizadas pela MCC, bem como as consequências da falha no aspecto 

operacional são verificadas após a análise das consequências sobre a segurança e o meio 

ambiente, o que está de acordo com os objetivos da MPT.  

 

3.2.7 Eficiência na manutenção 

A MPT se destaca pela ênfase tradicionalmente dada à manutenção preventiva e às 

atividades de rotina, tradição esta contestada com o surgimento da MCC na década de 60, 

como resposta a um novo cenário que surgia e ao crescente aumento dos custos de 

manutenção e a baixa confiabilidade na tradicional manutenção preventiva baseada no tempo 

(MOUBRAY, 2000). 

A adequação das tarefas de manutenção preventiva também é defendida por Branco 

Filho (apud SOUZA, 2004), que afirma que a MCC é o procedimento usado na Engenharia da 

Confiabilidade para análise de falhas de equipamentos e seus efeitos, e as providências a 

serem tomadas para adequar a manutenção a esta análise que visa reduzir tarefas de 

manutenção e adequar programas de manutenção preventiva a realidade.  

Já Bem-Daya (apud SOUZA, 2004) vai mais além, e afirma que a MCC é uma 

sistemática que tem como objetivo otimizar as estratégias de manutenção preventiva, visto 

que em muitos casos, a manutenção preventiva é desnecessária porque é aplicada em itens 

com pouco impacto na continuidade da operação, e em outros casos é aplicada de maneira 

mais frequente do que o necessário.  
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Portanto, baseado nas afirmações destes autores, é possível observar a contribuição 

da MCC na redução e/ou no controle da taxa de crescimento das taxas de manutenção da 

segurança, contribuição esta também defendida por Moubray (2000), que afirma que sempre 

que a MCC foi corretamente aplicada em um sistema de manutenção preventiva bem 

desenvolvida já existente, se conseguiu uma redução de 40% a 70% da carga de trabalho de 

manutenção de rotina. Esta redução é, em parte, devido à redução do número de tarefas, mas 

principalmente devido ao aumento total dos intervalos entre as tarefas. 

 

3.2.8 Disponibilidade e Confiabilidade 

Conforme demonstrado no tópico 2.3.3 (Gestão de perdas na MPT), a MPT se 

preocupa com a eficiência global de sua produção, que pode ser calculada através do 

indicador OEE e seus três índices que representam a realidade do processo produtivo: 

disponibilidade, performance e qualidade.  

Logo, tendo em vista o interesse da MPT pela melhoria deste indicador (obtida 

através do aumento de um ou mais índices), a MCC, se aplicada corretamente, pode obter 

melhorias significativas - independentes do ponto inicial – através dos seguintes aspectos 

(MOUBRAY, 2000): 

 

(i) A revisão sistemática das consequências operacionais de cada falha que ainda 

não tenha sido tratada como risco de segurança, juntamente com os critérios 

rigorosos usados para se avaliar a eficácia das tarefas, assegura que somente 

as tarefas mais eficazes são selecionadas para tratar com cada modo de falha. 

(ii) A ênfase colocada nas tarefas sob condição ajuda a assegurar que as falhas 

potenciais sejam detectadas antes destas se tornarem falhas funcionais, 

contribuindo para a redução das consequências operacionais. 

(iii) O relacionamento de cada modo de falha com a falha funcional relevante gera 

uma planilha de informação, que fornece uma ferramenta para diagnóstico 

rápido da falha, que leva sucessivamente a tempos de reparos mais curtos.  

(iv) Ênfase na manutenção sob condição reduz a frequência de revisões maiores 

com correspondente aumento, em longo prazo, na disponibilidade. 

(v) Listas de serviços com pequenas paradas também conduzem a menos 

problemas de mortalidade infantil, quando a planta esta reiniciando 
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novamente depois da parada, porque a interrupção não foi tão grande. Isso 

também leva a um aumento geral da confiabilidade. 

(vi) Eliminação de plantas supérfluas e falhas supérfluas, visto que é comum 

encontrar em uma planta complexa entre 5% e 20% de componentes 

completamente supérfluos, e que podem paralisar a planta em caso de falhas. 

Logo, eliminar tais componentes leva a um correspondente aumento na 

confiabilidade. 

(vii) Uso de equipe capacitada para efetuar análise sistemática dos modos de falha, 

sendo possível identificar e eliminar falhas crônicas que são difíceis de serem 

identificadas e tomar a ação apropriada. 
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4 CONCLUSÃO 

4.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento do presente trabalho teve como propósito analisar as 

características da MPT e da MCC, visando identificar os relacionamentos que tornam possível 

a integração entre as duas metodologias.  

Neste sentido, foi possível identificar diversas possibilidades de integração, no que 

tange aos aspectos técnicos, econômicos e nas atividades abrangidas por cada metodologia.  

Primeiramente, em relação aos aspectos técnicos, a integração entre as duas 

metodologias permite a troca de experiências e o amadurecimento das atividades que 

envolvem a MPT, de forma a maximizar os resultados obtidos em sua implantação. Tais 

resultados ocorrem visto que as deficiências da MPT são complementadas pelos pontos fortes 

apresentados pela MCC. 

Em relação aos aspectos econômicos, foi possível identificar que o uso das 

ferramentas propostas pela MCC permite que a MPT norteie as suas atividades e evite ações 

desnecessárias que impactam em perda de tempo, retrabalhos e prejuízos financeiros. Isto 

porque a implantação da MPT exige investimentos elevados na implantação nos pilares e na 

capacitação de todos os envolvidos em suas atividades, e também devido ao fato da MCC ser 

uma ferramenta pontual e usualmente implantada em áreas selecionadas ao invés de toda a 

planta, sendo aplicada aos sistemas mais importantes prioritariamente (ou seja, naqueles que 

dão o maior retorno ou cuja falha implica maiores custos). Logo, é fundamental que os 

recursos sejam direcionados em atividades que tragam o retorno esperado pela empresa e 

impactem em aumento dos lucros e diminuição dos custos operacionais.  

Já sobre as atividades que envolvem as duas metodologias, o desenvolvimento do 

trabalho deixou claro que as atividades que envolvem cada pilar da MPT estão relacionadas às 

atividades da MCC, sendo estas últimas um verdadeiro suporte e alicerce para que os pilares 

da MPT possam se desenvolver. Um exemplo disso são as ferramentas de decisão e de análise 

de falhas apresentadas pela MCC, que fornecem como insumo para a MPT uma consistente 

base de dados para consulta e análise das práticas de manutenção. 

Logo, baseado no exposto acima, é possível concluir que a adoção de uma gestão de 

manutenção que integre a MCC e a MPT é uma excelente estratégia para o aumento da 
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competitividade das empresas e alavancar seus resultados, visando um gerenciamento mais 

eficaz de seus ativos e uma redução de seus custos. 

4.2 RECOMENDAÇÕES 

A realização do presente trabalho permitiu identificar uma lacuna no que tange as 

publicações sobre o tema, pois, apesar das publicações sobre a MPT e MCC serem difundidas 

e de fácil acesso, se obteve dificuldades em encontrar artigos e livros que abordassem a 

implantação integrada destas metodologias no campo prático, através de relatos e da 

apresentação de casos de sucesso apresentados por empresas.  

Tal dificuldade se deve, em parte, aos obstáculos encontrados pelas empresas na 

implantação de todas as etapas da MPT e da recente adoção da MCC como metodologia de 

gestão da manutenção, o que limita os exemplos e as experiências no campo prático.  

Logo, como recomendações para futuros trabalhos, sugere-se que o tema estudado no 

campo teórico fosse apresentado no campo prático, de forma a ilustrar e consolidar os 

conhecimentos abordados neste trabalho.  

Para isto, sugere-se que os seguintes temas sejam abordados: 

 

a) Desenvolvimento de uma metodologia que possa nortear a implantação integrada 

entre MCC e MPT. 

b) Análise das principais dificuldades apresentadas durante a implantação da MCC 

em conjunto com a MPT, e quais os pontos fortes e fracos desta implantação. 

c) Mensuração dos resultados reais obtidos através da implantação da MCC em um 

ambiente organizacional gerenciado pela MPT. 
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