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RESUMO 

 

No mercado competitivo atual, as práticas de manutenção vêm se tornando cada vez 

mais estratégicas para as empresas que buscam aumentar sua produtividade e reduzir seus 

custos com manutenção de ativos. Neste cenário, o presente trabalho teve como objetivo 

realizar um estudo da aplicação de práticas da gestão de indicadores na área de Planejamento 

e Controle da Manutenção de uma empresa de logística ferroviária. Pretendeu-se, com o 

trabalho, analisar como a gestão orientada para resultados impulsiona os ganhos em 

produtividade, disponibilidade dos ativos, competitividade no mercado e, consequentemente, 

a ganhos financeiros alavancados pela redução de desperdícios. Com base na literatura 

apresentada, foi desenhado um modelo de gestão de produtividade aplicável aos processos de 

manutenção e, posteriormente, comparados a outros métodos de gestão utilizados em duas 

atividades distintas de manutenção da via permanente: o esmerilhamento e a correção 

geométrica dos trilhos. Os resultados mostraram o papel cada vez mais participativo da 

manutenção nos resultados das empresas e como a regularidade das atividades estratégicas de 

manutenção tem contribuído para garantir sua sustentabilidade econômica.  

  

Palavras-chave: Gestão de indicadores, orientação para resultados, planejamento e 

controle da manutenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

In our current competitive market, maintenance practices are becoming progressively 

more strategic to enterprises that aim to increase their productivity and reduce costs with asset 

maintenance. Given this scenario, this present article had the purpose of running a study on 

the applying of performance indicator practices in the Planning area and Maintenance Control 

of a company with railway-related logistics. This work intended to analyze how result-

oriented management propels gains in productivity, availability of assets, competitiveness in 

the market and thereby financial revenues by reducing waste. Based on the utilized literature, 

we have designed a template of productivity management applicable to maintenance 

processes and afterwards compared to other methods of administration used in two different 

activities for maintaining railroads: the grinding and the geometric correction of the tracks. 

The results demonstrated the key role played by maintenance in the performance of the 

company and how the regularity of strategic maintenance activities have been contributing to 

assure its economic survival. 

 

Key-words: Performance indicators. Result orientation. Planning and maintenance 

control.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A globalização em conjunto com a expansão tecnológica rompeu as antigas 

fronteiras entre as organizações e aumentou a concorrência. Atualmente, as empresas buscam 

melhorar sua produtividade com foco na melhoria contínua, sustentabilidade e inovação. 

Segundo Bandeira (2009, p.1): 

 

“administrar com qualidade e produtividade não está mais associado a 

países desenvolvidos. O Processo de operações, cada vez mais competitivo, está 

inserido dentro de contextos com tempo cada vez menores, com menor 

disponibilidade de recursos e maiores exigências do mercado”. 

 

Xenos (1998) destaca o papel estratégico dos setores de manutenção e produção para 

as empresas, que influenciam diretamente na qualidade e produtividade dos produtos ou 

serviços prestados. Neste cenário, Tavares (2005) destaca a importância dos gestores de 

manutenção dentro das organizações, peças-chave no planejamento e controle com foco na 

otimização de processos e aumento dos lucros da organização.  

De acordo com Kardec e Nascif (2009, p. 11):  

 

“a atividade de manutenção precisa deixar de ser apenas eficiente para se 

tornar eficaz; ou seja, não basta, apenas, reparar o equipamento ou instalação tão 

rápido quanto possível, mas, principalmente, é preciso manter a função do 

equipamento disponível para a operação, evitar a falha do equipamento e reduzir os 

riscos de uma parada de produção não planejada”. 

 

Entender o tipo adequado de manutenção para uma empresa é garantir a otimização 

de seus processos, resultando em ganhos de confiabilidade, disponibilidade e, 

consequentemente, na sua expansão. Sob essa ótica, Belhot e Campos (1995) destacam que a 

maioria das empresas realiza apenas o plano preventivo recomendado por seus fabricantes, 

sem realizar uma análise crítica preliminar de seus ativos.  
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1.2 JUSTIFICATIVA 

A competitividade entre as empresas tem destacado a importância do gerenciamento 

da produção e a busca de novos conceitos e práticas que impulsionem o setor de manutenção. 

O mercado atual exige das empresas maiores esforços e habilidades para garantir a 

continuidade dos negócios, com foco principal na redução de custos e aumento de 

produtividade. A busca pela mudança do modelo tradicional de estratégia incentiva a 

inovação, fazendo com que as empresas repensem continuamente sua forma de atuação na 

busca por melhores práticas. Neste cenário, a orientação para resultados ganha ainda mais 

destaque e relevância ao buscar traçar metas e valores alinhados com o planejamento 

estratégico da empresa, além de alavancar resultados de formas sustentáveis. Ao estabelecer 

as metas e os indicadores-chave de processos (KPI’s), as organizações buscam despertar o 

espírito empreendedor em seus colaboradores orientando-os na busca de novos desafios como 

forma de alavancar os resultados da empresa. 

A orientação para resultados pode ser definida como a capacidade de foco que um 

profissional tem na concretização dos seus objetivos de serviço, garantindo que os resultados 

esperados sejam alcançados e agregando valor para o negócio de forma contínua. Espera-se 

desses profissionais: 

 Desenvolvimento de objetivos estratégicos desafiadores, mas factíveis; 

 Comprometimento com os objetivos estratégicos da organização; 

 Priorização de atividades de trabalho, respondendo aos momentos de pressão e 

urgência; 

 Liderança para traduzir expectativas em propostas concretas. 

A proposta deste trabalho é justificada pelas oportunidades observadas no setor de 

manutenção que, na maioria das empresas, atua de forma corretiva com uma gestão 

estratégica superficial sem aplicar a correta política de manutenção e, consequentemente, sem 

questionar os reais ganhos para as organizações. 

Estabelecer um método de gestão estruturado que possa contribuir para melhorar a 

produtividade gerando confiabilidade de seus equipamentos e máquinas é uma das premissas 

da manutenção, setor que é comumente conhecido pela má gestão de seus recursos produtivos. 

Neste contexto, a demanda por tarefas de manutenção eficientes e viáveis, em conjunto com a 
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busca constante das empresas em alavancar seus resultados, se mostra como uma boa 

oportunidade para se aprofundar no tema.  

1.3 ESCOPO DO TRABALHO 

O presente trabalho será embasado a partir da apresentação de referencial teórico 

englobando os principais conceitos relacionados à manutenção e planejamento estratégico. 

Posteriormente, o foco será na abordagem de Orientação por Resultados aplicada à área de 

Planejamento e Controle da Manutenção como um diferencial. O estudo será aplicado em 

uma empresa de logística ferroviária com foco na produtividade visando à consolidação da 

gestão de desempenho e orientação para resultados em um ambiente cada vez mais 

competitivo e desafiador, onde as empresas do setor buscam práticas inovadoras que 

impulsionem seus resultados e reduzam seus gastos, especialmente pela eliminação de 

desperdícios e falta de planejamento. Nele serão analisados e comparados duas atividades de 

manutenção da via permanente, que se diferem no que tange à gestão de resultados e análise 

de perdas.   

1.4 ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

Segundo Bandeira (2009), um sistema de gestão de desempenho ineficaz ou 

deficiente pode levar a decisões que não condizem com os resultados esperados pelas 

organizações. Portanto, é preciso selecionar indicadores que estejam relacionados à estratégia 

da empresa como forma de garantir a efetividade da medição do desempenho. 

Neste contexto, o objetivo principal do trabalho é analisar a função estratégica da 

gestão da manutenção com foco na orientação para resultados comparando a gestão de 

produtividade de dois processos dos equipamentos de manutenção de via. 

A fim de suportar o objetivo principal, é necessário: 

 Definir as prioridades de manutenção, observando como ocorre o planejamento e 

controle das atividades de manutenção; 

 Identificar os principais indicadores que orientam e focam na melhoria dos 

resultados da empresa e definir os indicadores-chave do processo; 

 Comparar as diferentes formas de gestão da manutenção e análise de resultados. 
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1.5 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

Por se tratar de um estudo de caso em uma empresa de logística ferroviária que visa 

analisar a gestão de produtividade orientada para resultados, este trabalho possui como 

natureza básica uma abordagem quantitativa. Este método fomenta um estudo aprofundado de 

poucos objetos de estudo a fim de permitir um detalhado conhecimento (SILVA & 

MENEZES, 2001). Essa forma de abordagem está relacionada à utilização de técnicas de 

amostragem e de tratamento de dados apoiados pela fundamentação teórica. O método de 

pesquisa utilizado possui objetivo descritivo e explicativo, pois busca agregar conhecimento 

na aplicação prática proporcionando a solução de problemas específicos (SILVA & 

MENEZES, 2001). O universo está delimitado apenas ao setor de Planejamento e Controle da 

Manutenção e pretende-se, para a análise de dados, realizar um levantamento de resultados e 

estudo aprofundado do caso utilizando como referências as informações e bases de dados 

fornecidas pela empresa. 

A primeira parte do trabalho corresponde ao referencial teórico contendo os 

principais conceitos de manutenção, planejamento estratégico e orientação para resultados.  

A segunda parte diz respeito ao estudo de caso das técnicas de análise e gestão 

orientadas para resultados no setor de Planejamento e Controle da Manutenção, apresentando 

os modelos de gestão dos equipamentos de manutenção de via adotados bem como suas 

vantagens e desvantagens. 

Por fim, a última parte do trabalho foca no levantamento e análise dos resultados 

através da comparação de modelos de gestão de indicadores a fim de apresentar soluções que 

impulsionem os ganhos almejados pela empresa. 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O presente trabalho está estruturado em cinco capítulos a fim de melhor abordar o 

tema proposto:  

Capítulo 1 – Introdução: 

Neste capítulo é introduzido o tema estudado, apresentando um embasamento teórico, 

o cenário atual, o problema motivador, a metodologia utilizada e o escopo do trabalho. 

Capítulo 2 – Referencial Teórico: 
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Este capítulo aborda os principais conceitos e análises em relação ao tema proposto, 

com diferentes visões de diversos autores, a fim de construir o embasamento teórico 

necessário para o desenvolvimento do trabalho. 

Capítulo 3 – Desenvolvimento: 

No capítulo 3, o desenvolvimento do trabalho está baseado no estudo de caso em 

uma empresa de logística ferroviária que visa analisar duas áreas de gestão de equipamentos 

de manutenção de via, apresentar seus ganhos e desafios para o setor de Planejamento e 

Controle da Manutenção. 

Capítulo 4 – Resultados: 

Neste capítulo são apresentados os resultados originados da avaliação das 

metodologias com exposição dos problemas encontrados, dos principais benefícios e o 

comparativo das metodologias de gestão utilizadas.  

Capítulo 5 – Considerações finais: 

Para finalizar, a conclusão aborda a análise geral do trabalho, conciliando a 

abordagem teórica e prática e trazendo recomendações para futuros trabalhos. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os principais conceitos inerentes ao 

estudo teórico, que serão referenciados ao longo do desenvolvimento deste trabalho.  

2.1 DEFINIÇÕES DA MANUTENÇÃO 

De acordo com Monchy (1987, p. 3), “o termo manutenção tem sua origem no 

vocábulo militar, cujo sentido era manter nas unidades de combate o efetivo e o material num 

nível constante de aceitação”. Para Kardec e Nascif (2009) o objetivo da manutenção é 

assegurar a disponibilidade de equipamentos e instalações garantindo o atendimento do 

processo de produção e a preservação do meio ambiente, com confiabilidade, segurança e 

custos adequados.  

A OCDE (1963, apud Branco Filho, 2008) define a manutenção como a função 

empresarial responsável pelo conjunto de trabalho de reparos e revisões necessárias ao 

funcionamento regular e conservação adequada das instalações produtivas, serviços e 

instrumentos. 

Branco Filho (2008) associa a existência da manutenção nas empresas ao surgimento 

de serviços de reparos que precisam ser prestados de forma ordenada, eficiente, eficaz e 

produtiva. O autor ainda destaca que é função da Gerência de Manutenção estabelecer metas e 

normas de procedimentos e de trabalho a fim de se obter um melhor desempenho de máquinas, 

materiais e mão de obra em uma organização. 

2.2 HISTÓRICO DA MANUTENÇÃO 

A manutenção, desde os primórdios da civilização, está ligada às atividades humanas, 

através da simples conservação de objetos e ferramentas de trabalho. No entanto, a partir da 

Revolução Industrial do século XVIII aliada ao avanço tecnológico proporcionado, a 

manutenção emergiu na indústria a fim de garantir a continuidade das atividades de 

manufatura. Neste contexto, o próprio operador da máquina era responsável pela sua 

manutenção, sendo treinado para realizar reparos (WIREBSK, 1997). Segundo Branco Filho 

(2008), este período se estendeu até a I Guerra Mundial, onde as linhas de montagem 
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introduzidas no Fordismo demandavam sistemas de manutenção mais ágeis e eficazes, 

predominantemente direcionados para a manutenção corretiva.  

Apenas com a II Guerra Mundial, quando as características de produção se tornaram 

cada vez maiores e mais enxutas, é que as máquinas e equipamentos começaram a ser 

monitoradas com base no tempo e depreciação, caracterizando a manutenção preventiva. Este 

cenário levou ao aumento das ocorrências de manutenção, resultando no aumento dos gastos 

com peças de reposição e propiciando o desenvolvimento dos setores de manutenção dentro 

das empresas, com o aprimoramento do planejamento, engenharia e gestão da manutenção 

(CAMPOS JÚNIOR, 2006). 

Branco Filho (2008) destaca que o controle e prevenção das falhas de manutenção, 

além de trazer bons resultados de confiabilidade e disponibilidade de ativos, impulsionaram as 

inovações de controle, medição e análise, principalmente após o avanço tecnológico ocorrido 

na década de 60. Neste cenário voltado para o planejamento e controle, surge a manutenção 

preditiva e o planejamento e controle da manutenção.  

A modernização da manutenção sempre esteve ligada aos avanços tecnológicos e, a 

partir da década de 80, o surgimento de microcomputadores permitiu que as análises de 

manutenção fossem realizadas pela própria área garantindo maior sinergia para otimizar 

qualidade e produtividade (TAVARES, 2000). Este aumento na confiabilidade dos processos 

e disponibilidade dos equipamentos, também foi observado por Netto (2008), que destaca a 

melhoria da segurança nas atividades operacionais e condições ambientais e da sistematização 

dos programas de manutenção, favorecendo a interface com a própria produção. 

2.3 ATRIBUIÇÕES DA MANUTENÇÃO 

Em um ambiente cada vez mais competitivo é de fundamental importância que as 

empresas utilizem melhor seus ativos. Desta maneira, Nascif e Dorigo (2013) classificam a 

manutenção como responsável direta pela disponibilidade e confiabilidade dos equipamentos 

e instalações trazendo grande impacto nos resultados das empresas onde o objetivo primordial 

é atender às necessidades e expectativas dos clientes. A missão da manutenção é: “garantir a 

confiabilidade e a disponibilidade dos ativos de modo a atender a um programa de produção 

ou prestação de serviços com segurança, preservação do meio ambiente e custos adequados” 

(NASCIF & DORIGO, 2013). 

Segundo Branco Filho (2008), são atribuições pertinentes à manutenção: 
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• Calcular as necessidades financeiras e de materiais necessárias para desempenhar 

suas tarefas; 

• Definir itens de controle e suas formas de medição; 

• Definir os treinamentos necessários; 

• Identificar as competências necessárias de seus colaboradores; 

• Mapear e definir as especialidades e quantidade dos colaboradores. 

2.4 PLANEJAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO 

Ao construir a definição de manutenção baseada na disponibilidade e confiabilidade 

dos ativos, Nascif e Dorigo (2013) também definem como função do Planejamento e Controle 

da Manutenção (PCM) a otimização da utilização dos recursos dentro de uma empresa. 

Branco Filho (2008) ressalta como vantagens da existência de um programador e um 

planejador para as atividades de manutenção: 

• Redução do desperdício de tempo e mão-de-obra através do mapeamento do que 

fazer, como, onde, quando e com quais recursos fazer, além de evitar inconsistências durante 

a execução da tarefa; 

• Aumento da eficiência de mão-de-obra direta e aumento da produtividade através 

da redução do tempo de parada dos equipamentos apenas ao necessário; 

• Padronização dos procedimentos de execução da tarefa a fim de documentar as 

atividades de rotina e acompanhar os resultados das equipes de forma idêntica e sistemática; 

• Análise de desvios de metas e medidas de correção através do acompanhamento 

de metas e de indicadores de manutenção que permitem medir o desempenho das equipes e 

traçar medidas de melhoria e correção desejáveis. 

DORIGO (2013) destaca que o PCM deve exercer controle sobre as causas e efeitos, 

utilizando para isso ferramentas de eficácia como: 

• Procedimentos das atividades do PCM; 

• Sistema informatizado de gerenciamento da manutenção; 

• Domínio das ferramentas de planejamento (GANTT, PERT-CPM). 
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As atribuições do PCM são listadas na tabela 1: 

 

Planejamento  Participar da geração da matriz de criticidade dos ativos com as áreas de 

engenharia de manutenção, operação e segurança; 

 Classificar os ativos em sistemas informatizados de gerenciamento da 

manutenção; 

 Detalhar e orçar ordens de serviço dos diferentes tipos de manutenção; 

 Analisar as solicitações de serviço e negociar com os clientes a real 

necessidade dos serviços de manutenção corretiva. 

Programação  Gerar a programação de serviços; 

 Gerenciar a reunião semanal sobre os serviços da manutenção com 

representantes da operação, segurança e programação da produção; 

 Gerenciar reunião diária com as áreas de execução da manutenção. 

Coordenação  Coordenar a execução dos serviços diários, garantindo o fornecimento de 

materiais e de equipamentos de apoio; 

 Identificar não conformidades relativas a projetos de manutenabilidade; 

 Obter informações relativas ao serviço a fim de aprimorar o 

planejamento e a programação. 

Controle  Gerar e manter o mapa de gestão à vista da manutenção; 

 Gerenciar a apropriação dos serviços executados, observando valores de 

homens-hora, aplicação de materiais e classificação das falhas de 

manutenções corretivas não planejadas; 

 Gerenciar o orçamento da manutenção; 

 Gerar o book de manutenção de grandes paradas da manutenção; 

 Garantir a atualização dos padrões e procedimentos de trabalho do PCM. 

Tabela 1 – Atribuições do Planejamento e Controle da Manutenção 

(Fonte: Adaptado de NASCIF & DORIGO, 2013). 

2.5 ABORDAGENS DA MANUTENÇÃO 

A caracterização dos tipos de manutenção existentes atualmente se relaciona com o 

tipo de intervenção realizada no sistema. Neste trabalho, serão descritas as práticas básicas de 

manutenção, consideradas como principais por diversos autores. São elas: manutenção 
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corretiva planejada e não planejada, manutenção preventiva, manutenção preditiva, 

manutenção detectiva e engenharia de manutenção.  

2.5.1 MANUTENÇÃO CORRETIVA 

Conhecida como a forma de manutenção mais simples e primitiva, a manutenção 

corretiva é definida por Slack et al. (2002, p. 625) como “deixar as instalações continuarem a 

operar até que quebrem. O trabalho de manutenção é realizado somente após a quebra do 

equipamento ter ocorrido [...]”. Sob essa ótica, Otani e Machado (2008) subdividem a 

manutenção corretiva em duas categorias: 

• Manutenção corretiva não planejada: a correção da falha ou do desempenho 

abaixo do esperado é realizada sempre após a ocorrência do fato, sem acompanhamento ou 

planejamento anterior. Esse tipo de manutenção implica em altos custos e baixa 

confiabilidade de produção, já que gera ociosidade e danos maiores aos equipamentos, muitas 

vezes irreversíveis. 

• Manutenção corretiva planejada: é realizada de forma planejada e ordenada. Pode 

ocorrer por decisão gerencial de operar até a falha ou em função de um acompanhamento 

preditivo. 

Araújo e Santos (2004) afirmam que a manutenção corretiva simples representa: 

• Baixa utilização dos equipamentos e máquinas e, consequentemente, das cadeias 

produtivas; 

• Diminuição da vida útil dos equipamentos, máquinas e instalações; 

• Paradas para manutenção em momentos não determinados. 

Kardec e Nascif (2010) destacam que a manutenção corretiva, apesar de ser 

considerada simples, gera altos custos, principalmente de estoque de peças sobressalentes, 

trabalho extra e baixa disponibilidade de produção. Segundo Almeida (2000, p. 2): 

“(...) o resultado líquido deste tipo reativo de gerência de manutenção é o 

maior custo de manutenção e menor disponibilidade de maquinaria de processo. A 

análise dos custos de manutenção indica que um reparo realizado no modo 

corretivo-reativo terá em média um custo cerca de três vezes maior que quando o 

mesmo reparo for feito dentro de um modo programado ou preventivo”. 

2.5.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

Segundo Slack et al. (2002, p. 645), a manutenção preventiva “visa eliminar ou 

reduzir a probabilidade de falhas por manutenção (limpeza, lubrificação, substituição e 
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verificação) das instalações em intervalos de tempo pré-planejados”. Os planos de 

manutenção elaborados de forma preventiva presumem que máquinas irão se degradar em um 

ciclo típico obtido através de análises estatísticas (ALMEIDA, 2000).  

Kardec e Nascif (2010) comentam que este modelo de manutenção representa o 

menor custo por indisponibilidade, porém se não bem dimensionado pode ocasionar o maior 

custo em peças e serviços.  

Araújo e Santos (2004) citam como vantagens da manutenção preventiva: 

• Diminuição do número de intervenções corretivas; 

• Redução dos custos da manutenção corretiva; 

• Grande redução das manutenções corretivas não planejadas; 

• Maior confiabilidade ao equipamento. 

2.5.3 MANUTENÇÃO PREDITIVA 

A manutenção preditiva tem como objetivo prevenir falhas nos equipamentos ou 

sistemas por meio do acompanhamento de diversos parâmetros, permitindo a operação 

contínua do equipamento pelo maior tempo possível. Como este modelo mapeia informações 

para execução de uma preventiva com mais precisão, ele pode trazer um resultado melhor em 

indisponibilidade e nos custos relacionados à manutenção (KARDEC & NASCIF, 2010).  

Segundo Almeida (2000, p. 4): “(...) trata-se de um meio de se melhorar a 

produtividade, a qualidade do produto, o lucro, e a efetividade global de nossas plantas 

industriais de manufatura e de produção”.  

Almeida (2000, p. 4) ainda destaca a diferença mais substancial entre a manutenção 

corretiva e a preditiva:  

“Talvez a diferença mais importante entre manutenção reativa e preditiva seja a capacidade 

de se programar o reparo quando ele terá o menor impacto sobre a produção. O tempo de produção 

perdido como resultado de manutenção reativa é substancial e raramente pode ser recuperado. A 

maioria das plantas industriais, durante períodos de produção de pico, operam 24 horas por dia. 

Portanto, o tempo perdido de produção não pode ser recuperado.”  

2.5.4 MANUTENÇÃO DETECTIVA 

Souza (2008) define a manutenção detectiva como uma política que visa aumentar a 

confiabilidade dos equipamentos, caracterizada pela intervenção em sistemas de proteção para 

detectar falhas ocultas e não perceptíveis aos operadores. 

Buscando exemplificar a aplicação da manutenção detectiva, Ferreira (2008, p. 23) 

destaca a importância deste tipo de manutenção em indústrias com alto grau de automatização: 
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“Um exemplo clássico é o circuito que comanda a entrada de um gerador 

em um hospital. Se houver falta de energia e o circuito tiver uma falha, o gerador 

não entra. Por isso, este circuito é testado/acionado de tempos em tempos, para 

verificar sua funcionalidade”. 

2.5.5 ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO 

A Engenharia de Manutenção pode ser entendida como a aplicação de técnicas 

modernas de manutenção para perseguir benchmarks visando aumentar a confiabilidade, 

manutenibilidade e disponibilidade dos equipamentos de forma a eliminar problemas 

tecnológicos, melhorar a gestão de mão de obra, elaborar novos projetos para melhoria da 

execução e atividades, fazer estudos e análises de falhas e acompanhar indicadores através da 

documentação técnica (KARDEC & NASCIF, 2009).  

A figura 1 abaixo ilustra as diferenças entre os diversos tipos de manutenção e o 

papel da Engenharia de Manutenção neste contexto. 

 

Figura 1 - Tipos de Manutenção 

(Fonte: Adaptado de KARDEC & NASCIF, 2009). 

2.6 CUSTOS DE MANUTENÇÃO 

Persona e Zanin (2012) observam que a crise econômica global faz com que as 

empresas reduzam suas despesas, trazendo consequências e impactos negativos na 

confiabilidade e disponibilidade de seus ativos. Nesta abordagem, é fundamental que as 

empresas apliquem seus esforços dentro de uma proposta que permita o controle de custos de 

manutenção, mas que não comprometa o atendimento das exigências de seus clientes (PERES 

& LIMA, 2008). 

De acordo com Kardec e Nascif (2009), os custos de manutenção podem ser 

classificados em três grandes famílias, são elas: 
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• Custos diretos: necessários para manter os equipamentos em operação; 

• Custos de perda de produção: decorrentes de falhas nos equipamentos que não 

possuem sobressalentes ou que sofreram uma manutenção inadequada; 

• Custos indiretos: custos relacionados à estrutura gerencial e administrativa, 

engenharia de manutenção, depreciação, energia elétrica, supervisão, estudo de melhoria, 

amortização, entre outros. 

Segundo Kardec e Nascif (2009), os custos de manutenção definem as ações e 

estratégias de manutenção que devem ser adotadas a fim de manter a disponibilidade 

operacional e eficiência dos equipamentos e podem ser mensuradas através de dois 

indicadores financeiros: 

• Custo da manutenção em relação ao faturamento bruto da empresa; 

• Custo da manutenção em relação ao patrimônio (valor estimado dos ativos). 

No ano de 2011, a ABRAMAN (Associação Brasileira de Manutenção) apresentou 

os custos de manutenção em relação ao faturamento bruto em diversos segmentos da 

economia na tabela 2: 

Setor % de faturamento bruto 

Automotivo e metalúrgico 3,46 

Máquinas e equipamentos 3,33 

Mineração 8,67 

Siderúrgico 6,67 

Petróleo 3,73 

Transporte >10,00 

Cimento e construção civil 3,00 

Média geral 4,47% 

Tabela 2 - Custos de manutenção em relação ao faturamento bruto no ano de 2011 

(Fonte: Adaptado de ABRAMAN, 2011). 

 

O Instituto ABRAMAN também divulgou o custo da manutenção anual com base no 

PIB (Figura 2), porém é preciso alocar os custos de manutenção considerando os tipos 

existentes de manutenção.  



36 

 

 

Figura 2 – Custo anual da manutenção com base no PIB 

(Fonte: ABRAMAN, 2015). 

 

A figura 3 de Cavalcante e Almeida (2005) compara os custos das manutenções 

corretiva, preventiva e preditiva, identificando o ponto ideal para adquirir o melhor custo de 

manutenção em função do tempo. 

 

Figura 3 – Gráfico com modelo ideal no custo de manutenção em ativos 

(Fonte: CAVALCANTE & ALMEIDA, 2005). 

2.7 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Steiner (1979) destaca que existe certa dificuldade na conceituação da função do 

planejamento nas empresas e estabelece cinco dimensões: 

• A primeira dimensão corresponde ao assunto abordado (produção, pesquisa, 

novos produtos) e se correlaciona com as funções desempenhadas pelas empresas; 
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• A segunda dimensão corresponde aos elementos do planejamento (objetivos, 

estratégias, políticas, programas, orçamentos e procedimentos); 

• Outra dimensão está relacionada ao horizonte de planejamento, que pode ser de 

curto, médio ou longo prazo; 

• A quarta dimensão corresponde às unidades organizacionais onde o 

planejamento é elaborado e, nesse caso, pode-se ter planejamento corporativo ou 

departamental; 

• A quinta dimensão corresponde às características do planejamento que podem 

ser representadas pelo grau de complexidade, quantidade ou qualidade.  

Segundo Oliveira (2010, p.5): 

“O propósito do planejamento pode ser definido como o desenvolvimento 

de processos, técnicas e atitudes administrativas, as quais proporcionam uma 

situação viável de avaliar as implicações futuras de decisões presentes em função 

dos objetivos empresariais que facilitarão a tomada de decisão no futuro, de modo 

mais rápido, coerente, eficiente e eficaz. Dentro deste raciocínio, pode-se afirmar 

que o exercício sistemático do planejamento tende a reduzir a incerteza envolvida no 

processo decisório e, consequentemente, provocar o aumento da probabilidade de 

alcance dos objetivos, desafios e metas estabelecidos para a empresa”. 

O planejamento pode ser dividido em três níveis hierárquicos, de acordo, com o 

horizonte de planejamento e o grau de complexidade do planejamento (OLIVEIRA, 2010). 

São eles:  

• Planejamento estratégico: metodologia administrativa que proporciona a 

sustentação metodológica buscando estabelecer a melhor direção a ser seguida pela empresa. 

Assim, o grau de interação com os fatores externos são otimizados, atuando de forma 

inovadora e diferenciada; 

• Planejamento tático: processo administrativo cuja finalidade é otimizar áreas 

isoladas, não analisando a empresa como um todo;  

• Planejamento operacional: é a formalização de metodologias de 

desenvolvimento e implementação de resultados específicos que poderão ser alcançados pelas 

áreas funcionais da empresa.  
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Figura 4 – Níveis de Decisão de Planejamento (Fonte: OLIVEIRA, 2010). 

 

Campos (1992) considera o planejamento estratégico como um plano de guerra que 

objetiva a sobrevivência da organização no contexto de competição buscando sempre a 

vantagem competitiva perante seus concorrentes.  

Rodrigues et. al (2003) defende que: 

“para uma boa gestão é necessário planejar a empresa em nível interno e 

externo: formular estratégias gerenciais, ter um corpo de trabalhadores 

comprometidos e motivados, conhecer o mercado e a concorrência; e posicionar a 

empresa de acordo com os paradigmas e tendências emergentes”. 

2.8 GESTÃO DA MANUTENÇÃO 

Nunes e Valladares (2008) destacam que a função manutenção tem assumido 

maiores responsabilidades na garantia de confiabilidade e disponibilidade devido a grandes 

mudanças tecnológicas e de produção que ocorreram nos últimos anos, aliada com a maior 

complexidade dos equipamentos e a busca constante com o aumento da qualidade e da 

produtividade. Segundo eles, a manutenção deve atender a três clientes principais: 

• Os proprietários dos ativos físicos, que avaliam o retorno financeiro do 

investimento; 

• Os usuários dos ativos, que esperam dos equipamentos um padrão de 

desempenho; 

• A sociedade, que demanda que os produtos estejam dentro dos padrões 

aceitáveis de qualidade e segurança, além do desejo de que os equipamentos não falhem.  
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De acordo com Souza (2008), a gestão da manutenção deve estar relacionada ao 

conjunto de ações tomadas para controlar, coordenar e gerir os recursos fornecidos para o 

setor. 

A Figura 5 exemplifica uma metodologia de auxílio de gestão na decisão de qual a 

concepção de manutenção mais adequada às características da empresa.  

 

Figura 5 – Organização do conhecimento para definição do melhor sistema de gestão da manutenção 

(Fonte: Adaptado de FUENTES, 2006). 

 

As modalidades de manutenção não são substitutas e sim complementares, com o 

objetivo de proporcionar melhorias em termos de desempenho de gestão. Sob essa ótica, 

Araújo e Santos (2008) destaca que diversas práticas que buscam aumentar confiabilidade e 

disponibilidade estão voltadas para a Engenharia de Manutenção. Para isso, essas ferramentas 
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irão concentrar seus esforços na melhoria contínua dos padrões e sistemas, modificando 

situações que levam ao mau desempenho dos equipamentos e no desenvolvimento da 

manutenabilidade (NETTO, 2008). 

Com a gestão de suas atividades de execução e análise, a manutenção dos 

equipamentos deixa de ser um gasto adicional para a empresa e passa a ser vista como um 

fator estratégico que visa reduzir os custos totais de produção.  

A seguir serão apresentadas duas ferramentas de gestão da manutenção: o TPM 

(Total Productive Maintenance) e o RCM (Reliability-Centered Maintenance). 

 

2.8.1 TPM – Manutenção Produtiva Total 

A Manutenção Produtiva Total ou Total Productive Maintenance (TPM) surgiu no 

Japão na década de 70, dentro da indústria automobilística na Nippon Denso, a maior 

fornecedora da Toyota, empresa que estava implantando o Controle de Qualidade Total (CQT) 

e a metodologia Just in Time (ALKAIM, 2003).  

Slack (2002) define a TPM como um tipo de manutenção realizada por meio de 

atividades de pequenos grupos, mas executadas por todos. Moraes (2004, p. 33), define a 

TPM como: 

“o esforço elevado na implementação de uma cultura corporativa que busca a 

melhoria da eficiência dos sistemas produtivos, por meio da prevenção de todos os tipos de 

perdas, atingindo assim o zero acidente, zero defeito e zero falhas durante todo o ciclo de vida 

dos equipamentos, cobrindo todos os departamentos da empresa incluindo Produção, 

Desenvolvimento, Marketing e Administração, requerendo o complexo envolvimento desde a 

alta Administração até a frente de operação com as atividades de pequenos grupos”. 

 

Moraes (2004) enfatiza as três principais características do TPM: 

• Integrar as políticas de manutenção existentes na organização, visando 

melhorar a eficiência global dos equipamentos; 

• Incentivar o comprometimento dos operadores com a manutenção, buscando 

adquirir novas habilidades e projetos de aperfeiçoamento; 

• Reconhecer a manutenção como uma atividade lucrativa. 
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Souza (2008) sugere quatro objetivos específicos a serem obtidos pela metodologia: 

eliminação de grandes perdas, manutenção autônoma, manutenção planejada e educação e 

treinamento. Neste cenário, Netto (2008) classifica as perdas de equipamentos em: 

• Perda por parada devido à quebra: é uma perda originada pela ausência de 

manutenção ou intervenção incorreta no equipamento e deve ser eliminada; 

• Perda por mudança de linha e regulagens: esse tipo de perda deve ser 

minimizado, pois pode ocasionar a interrupção da produção; 

• Perda por operação em vazio: são as falhas de equipamentos relacionadas à 

utilização; 

• Perda por queda de velocidade: quando a diminuição da velocidade de 

produção leva a uma queda no bom funcionamento do equipamento; 

• Perda por defeitos gerados no processo de produção: são as perdas ocasionadas 

por repetições de processos defeituosos; 

• Perda no início da operação e por queda de rendimento: está relacionada a 

perdas geradas até que o processo se estabilize, demandando tempo. 

2.8.2 RCM – Manutenção centrada em confiabilidade 

A Manutenção Centrada em Confiabilidade ou Reliability-Centered Maintenance 

(RCM) é uma ferramenta que busca racionalizar e sistematizar as tarefas de manutenção, 

garantindo a confiabilidade e segurança operacional dos equipamentos a um baixo custo 

(SLACK, 2002). 

Marcorin e Lima (2003) ressaltam que o RCM tem como objetivo propor 

ferramentas para aumentar a confiabilidade dos sistemas e processos através da identificação 

das práticas de operação existentes. Souza e Lima (2003) ressaltam que a diferença da RCM 

para outras metodologias de gestão é o nível de serviço desejado definido pela própria 

empresa considerando o custo-benefício, impacto de falhas e especificações do projeto.  

Slack (2002) observa que “se a manutenção não pode prever ou mesmo prevenir 

falhas, e as falhas têm consequências importantes, então os esforços deveriam ser dirigidos a 

reduzir o impacto de tais falhas”. Assim, define sete perguntas que devem ser respondidas a 

fim de garantir o RCM nas empresas: 

• Quais são as funções associadas ao ativo durante sua atividade operacional? 

• De que modo ocorrem as falhas? 

• O que causa cada falha funcional? 
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• Quais são as consequências geradas pela falha? 

• Qual a importância de cada falha? 

• O que pode ser feito para prevenir cada falha? 

• O que pode ser feito se nenhuma atividade de prevenção for encontrada? 

2.9 DESEMPENHO E ORIENTAÇÃO PARA RESULTADOS 

O desafio da manutenção é realizar as atividades apenas no momento adequado, de 

forma ordenada e planejada, garantindo a eficiência dos serviços. (BRANCO FILHO, 2006) 

Nascif e Dorigo (2013) destacam a gestão como o fator primordial para o sucesso das 

empresas. De acordo com os autores, a busca por melhores resultados deve ser um processo 

contínuo estruturado. A medição, controle e melhoria dos processos deve ser feita pelos KPI’s 

– Key Performance Indicators (Indicadores-chave do processo), indicadores que controlam os 

processos de manutenção e operação, além de permitir a comparação dos dados num 

horizonte de tempo pré-estabelecido (NASCIF & DORIGO, 2013). 

Para Bandeira (2009), um sistema de medição de desempenho deficiente ou 

inexistente pode levar a tomada de decisões imprecisas, por não ser possível estabelecer um 

diagnóstico fidedigno aos objetivos empresariais. A seleção de indicadores relacionados à 

estratégia da empresa é de grande importância para a efetividade de um sistema de medição 

de desempenho, que “é parte natural do processo de análise, controle, evolução e 

administração da organização” (BANDEIRA, 2009, p.3). 

Os indicadores devem estar alinhados com a estratégia organizacional, determinando 

os KPI’s adequadamente, pois falhas podem sobrecarregar o PCM ou a direção da empresa 

(BRANCO FILHO, 2006). Sob essa ótica, Bandeira (2009) destaca que uma avaliação de 

desempenho baseada em medidas inconsistentes é, na maioria das vezes, distorcida ou irreal. 
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Figura 6 - Fatores de sucesso na obtenção de resultados 

(Fonte: NASCIF & DORIGO, 2013). 

 

Bandeira (2009), ao considerar as restrições existentes relacionadas ao ambiente, 

sugere como critérios competitivos ao desempenho: qualidade, velocidade, confiabilidade, 

flexibilidade e custo. Em relação a esses critérios, Slack (2002) constata que o melhor 

desempenho em uma das dimensões pode levar a melhora de desempenho das dimensões 

adjacentes, convergindo todos para o custo. 

 

Figura 7 - Inter-relação entre os objetivos de desempenho 

(Fonte: BANDEIRA, 2009). 

 

Nascif e Dorigo (2013) ressaltam que a manutenção exerce um papel estratégico para 

a organização e no suporte à área de suprimentos na busca por melhoria contínua dos projetos 

e Engenharia. A melhoria da disponibilidade e confiabilidade dos ativos afeta diretamente a 

produção, assim o “o objetivo principal da manutenção é produzir resultados” (NASCIF & 

DORIGO, 2013, p. 213). 
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É importante que a direção da empresa possibilite a busca e o desenvolvimento de 

uma estrutura organizacional adequada, pessoal treinado e qualificado (NASCIF & DORIGO, 

2013). 

 

Figura 8 - Estágios da manutenção e suas práticas 

(Fonte: NASCIF & DORIGO, 2013). 

2.10 INDICADORES DE DESEMPENHO 

Os indicadores de desempenho são comumente utilizados para realizar comparações 

ao longo do tempo, proporcionando às empresas resultados que auxiliem na tomada de 

decisão e orientação em relação às suas metas e objetivos estabelecidos. Oliveira (2006) 

define os indicadores como uma representação quantitativa de características de serviços e/ou 

produtos estabelecendo padrões de eficiência e eficácia desses processos. 

Nesta seção, serão apresentados os principais indicadores relacionados ao processo 

de manutenção: 

 

2.10.1 CUSTOS 

Considerado um indicador de grande importância para a alta direção, o indicador de 

custos mede os gastos relacionados às tarefas de execução de uma atividade, objetivando o 

menor gasto possível. Este indicador pode ser analisado de forma global ou pontual, de 

acordo com o período de tempo e equipamentos que se deseja analisar. Os indicadores de 

eficiência em custos e o índice de sustentabilidade econômica de um setor são derivados do 

indicador global de custos.  
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2.10.2 EVOLUÇÃO DE FALHAS 

O indicador mede a quantidade de falhas apresentadas pelos equipamentos e 

máquinas de um subconjunto ou de um sistema em um determinado período. Embora seja um 

indicador simples, ele é muito utilizado pelas organizações, pois passam informações vitais 

para a organização controlar seus ativos e seus fatores de interelação. 

2.10.3 SATISFAÇÃO DO CLIENTE 

Almeida (1995) observa que a satisfação do cliente está diretamente ligada a 

qualidade do produto e define qualidade como a adequação de um produto ou serviço às 

necessidades, satisfazendo as expectativas e exigências do cliente. Segundo Grönroos (1995), 

mensurar a qualidade de um serviço prestado é mais complexo do que analisar produtos 

tangíveis por ser uma atividade de contato direto com o cliente.  

O indicador de satisfação do cliente pode mensurar a qualidade do serviço prestado 

ou da atividade desempenhada e, no caso da manutenção, muitas vezes está relacionada aos 

clientes internos, que são impactados pela manutenção daqueles ativos.  

2.10.4 DISPONIBILIDADE OPERACIONAL 

Segundo a NBR 5462-1994, disponibilidade pode ser definida como:  

“Capacidade de um item estar em condições de executar certa função em um dado instante 

ou durante um intervalo de tempo determinado, levando-se em conta os aspectos combinados de sua 

confiabilidade, manutenabilidade e suporte de manutenção, supondo que os recursos externos 

requeridos estejam assegurados.”  

Branco Filho (2006) define a disponibilidade como a fração do tempo que o 

equipamento ou sistema está desempenhando a função para o qual o mesmo foi proposto. Para 

calcular a disponibilidade operacional utiliza-se a seguinte equação: 

                             
                                

             
 

2.10.5 RETRABALHO 

O indicador de retrabalho mede quantas atividades precisaram ser refeitas a fim de 

deixar o produto/serviço com a qualidade esperada pelo cliente. Este indicador, de nível 

operacional, está diretamente ligado ao cumprimento dos procedimentos durante a execução 

de determinada atividade.  
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2.10.6 BACKLOG 

O indicador de backlog mede o tempo necessário para que as ordens de serviço 

sejam atendidas, levando em consideração a quantidade de mão de obra disponível e número 

total de horas que serão necessárias para atender à atividade. Além disso, o indicador visa não 

sobrecarregar os colaboradores, auxiliando para determinar a necessidade de terceirização ou 

de contratação de mão de obra extra.  

O indicador é mensurado como: 

         
                                                        

                                                           
 

 

2.10.7 TEMPO MÉDIO ENTRE FALHAS (MTBF) 

Kardec e Nascif (2001) classificam o Tempo Médio entre Falhas (MTBF) como 

“uma medida básica de confiabilidade de itens reparáveis e, em geral, se refere à vida média 

de uma população”. Segundo Branco Filho (2006), o MTBF é a média dos tempos de 

funcionamento de máquinas, contados desde a colocação da máquina em funcionamento até a 

próxima falha. 

Com este indicador é possível identificar duas grandes lacunas existentes na 

manutenção: a eficácia e se há algum problema no projeto da manutenção.  

O indicador é calculado pela equação a seguir: 

      
                                    

                               
 

2.10.8 TEMPO MÉDIO PARA REPARO (MTTR) 

O indicador de Tempo médio para Reparo (MTTR) mede o tempo necessário de 

manutenção, em média, necessário para fazer reparos dos problemas encontrados. São 

consideradas tanto as manutenções preventivas como corretivas e os tempos de espera são 

desconsiderados dos cálculos. O MTTR também é conhecido como um indicador de 

eficiência da manutenção, pois quanto maior o grau de eficiência para reparo, menor será o 

MTTR.  

Para calcular esse indicador, faz-se: 
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2.10.9 EFICIÊNCIA GLOBAL DOS EQUIPAMENTOS (OEE) 

Branco Filho (2006) define o OEE (Overall Equipment Effectiveness) como um dos 

principais indicadores utilizados para medir a eficiência dos equipamentos verificando sua 

utilização durante a operação.  

O OEE é uma ferramenta capaz de medir e analisar as reais condições de utilização 

dos ativos a partir da identificação de perdas existentes nos índices de disponibilidade, 

qualidade e performance dos equipamentos. (SANTOS & SANTOS, 2007). 

 

Figura 9 – Índices do OEE 

(Fonte: Adaptado de SANTOS & SANTOS, 2007). 

 

A disponibilidade de um equipamento é conceituada como a relação entre o tempo 

que o equipamento deveria estar disponível para produção e o tempo que ele efetivamente 

produziu. As perdas relacionadas a este índice são em função de quebras, setup e regulagens e 

perdas de engenharia. 

Outro índice considerado é a performance, que mede a relação entre a velocidade que 

o equipamento operou e a velocidade padrão que ele deveria operar. Essa perda de 

performance pode ser ocasionada por pequenas paradas ou queda de velocidade. Por meio 

deste índice, também é possível identificar se existem erros no cálculo da disponibilidade, 

uma vez que ele permite identificar se algum tempo de parada não foi levado em consideração. 

Devido aos tempos de ciclo muito curtos de algumas máquinas e pequenas variações no 

OEE 
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processo, as perdas causadas pela performance são difíceis de ser observadas manual ou 

visualmente. Entretanto, é de grande importância conhecer seus impactos, pois grande parte 

das organizações utiliza o tempo padrão para calcular o custo de peças e a capacidade de cada 

máquina.  

Por fim, o índice de qualidade mede o tempo de produção dentro dos requisitos 

estabelecidos pelo tempo total de produção. Dessa maneira, é possível identificar as perdas 

por refugo e retrabalhos além de fornecer resultados para as áreas de engenharia, qualidade, 

manutenção e estratégia.  

A combinação desses três índices fornece um panorama sobre a realidade do 

equipamento estudado.  

 

Figura 10 – Sistemática de cálculo do OEE 

(Fonte: Adaptado de SANTOS & SANTOS, 2007). 

 

Resultado do produto de disponibilidade, performance e qualidade (conforme 

mostrado na figura 10), o OEE é basicamente uma medição do tempo real que o equipamento 

está trabalhando e sua análise consegue reportar perdas por paradas através da disponibilidade, 

perdas no desempenho através da performance e perdas de qualidade. Assim, identificar 

perdas possibilita a atuação no reestabelecimento das condições originais dos equipamentos 

além de direcionar os esforços em melhorias para aqueles equipamentos considerados mais 

críticos, atacando assim os pontos de maior deficiência do processo. 

De acordo com Hansen (2006), o resultado de OEE pode ser classificado como: 

• Inaceitável: OEE < 65%, onde ações corretivas devem ser tomadas a fim de 

melhorar a eficiência do equipamento; 

• Aceitável: 65% ≤ OEE ≤ 85% 
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• Muito bom: OEE > 85%, considerado equivalente a uma empresa de classe 

mundial. 

Entretanto, Costa e Lima (2002) destacam que alguns cuidados devem ser tomados 

na aplicação do OEE uma vez que a não padronização dos conceitos e a falta de análise dos 

resultados pode levar a conclusões incorretas na escolha de uma máquina gargalo, por 

exemplo.  

 

2.10.10 EFETIVIDADE GLOBAL DO EQUIPAMENTO (TEEP) 

O TEEP (Total Equipment Effectiveness Performance) é uma derivação do OEE 

proposta por Ivancic (1998 apud Muchiri e Pintelon 2008) com a consideração das paradas 

planejadas no indicador. A principal diferença entre OEE e TEEP é a de que o OEE mede a 

efetividade de um processo durante o tempo programado para produzir enquanto o TEEP 

mede a efetividade em relação à sua capacidade máxima.  

Com o TEEP é possível obter mais claramente o impacto da função manutenção na 

produtividade do equipamento, pois as paradas planejadas são estimadas com base no MTTR 

e MTBF.  

 

Figura 11 – Comparação entre OEE e TEEP 

(Fonte: http://www.oee.com.br/ferramenta/teep-total-effectiveness-equipment-performance).  

 

É importante destacar que os indicadores de OEE e TEEP são complementares e 

devem ser utilizados conjuntamente, especialmente em processos-gargalo. Enquanto o OEE 

indica as oportunidades de capacidades não utilizadas durante o tempo programado para 

produzir, o TEEP destaca as oportunidades não utilizadas em relação à capacidade total.  
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3. DESENVOLVIMENTO 

Este capítulo tem como foco principal apresentar como é realizada a gestão de 

produtividade dos equipamentos de via de uma empresa logística do ramo ferroviário. Nele 

será abordado o modelo de gestão de desempenho proposto pelo referencial teórico 

anteriormente apresentado e detalhado dois processos de manutenção onde o foco em gestão é 

primordial: o esmerilhamento de trilhos e a correção geométrica. 

3.1 MALHA FERROVIÁRIA 

A rede de transporte ferroviário no Brasil possui mais de 30 mil quilômetros de 

extensão espalhados por 22 estados e sua implantação foi estimulada por capitais privados 

nacionais e estrangeiros que buscavam um sistema capaz de transportar minério e carga 

agrícola produzida no interior do Brasil para os grandes centros urbanos. Segundo o 

Departamento de Infraestrutura de Transporte (DNIT, 2008), os investimentos federais em 

malhas ferroviárias foram reduzidos consideravelmente entre os anos de 1980 e 1992, o que 

gerou impactos consideráveis no setor, não sendo atualmente capaz de suportar o volume de 

carga proposto para o transporte. 

Com a privatização das ferrovias brasileiras em 1992, os investimentos no setor 

foram crescentes a fim de recuperar o tempo perdido. A partir de então, as ferrovias 

estabeleceram foco primordial em segurança, eficiência e confiabilidade da via permanente o 

que impulsionou a realização de manutenções preventivas, análises de falhas e desgastes e 

aumento da confiabilidade dos ativos e levou ao aumento da velocidade de transporte, 

melhorando a eficiência do fluxo logístico.  

3.2 VIA PERMANENTE 

Segundo Amaral (1991), a Via Permanente é comumente definida como um sistema 

de sustentação e rolamento necessário para circulação dos trens. Para garantir um processo 

adequado de transporte é preciso definir os parâmetros de geometria da via permanente como: 

concordância em planta com curva de transição, superelevação e velocidade limite em curvas 

e raio mínimo (AMARAL, 1991). Além de definir os parâmetros, é necessário também 
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identificar e corrigir as falhas e defeitos de geometrias em trilhos, considerados como um dos 

principais problemas da estrutura de via permanente (MACHADO, 2006). 

Silva (2006) destaca que o monitoramento dos parâmetros de geometria da via exige 

o conhecimento da realidade e peculiaridades do trecho em questão a fim de definir uma 

análise correta da qualidade dos componentes da superestrutura e dos padrões de geometria.  

A Via Permanente é usualmente dividida em: infraestrutura e superestrutura.  

3.2.1 INFRAESTRUTURA 

De acordo com Lima (1998), a infraestrutura é o conjunto de obras destinadas ao 

estabelecimento e à proteção do caminho de rolamento da via cuja função é garantir 

estabilidade e apoio para a superestrutura. Ela é composta por: 

• Sistema de drenagem: responsável pelo escoamento da água proveniente das 

chuvas, evitando alagamentos e degradação da via. A drenagem também protege os cortes e 

aterros, evitando deslizamentos e erosões; 

• Seções de terraplanagem: compostas pelos cortes, de onde é retirado o material 

para compor a plataforma ferroviária e pelos aterros, onde o material retirado é aplicado; 

• Obras de arte especiais: as obras de arte especiais são responsáveis pela 

proteção da superestrutura, como muros e cortinas.  

3.2.2 SUPERESTRUTURA 

A superestrutura é a parte da via permanente responsável pelo apoio e suporte para 

rolamento das locomotivas e vagões e é composta basicamente por três elementos: lastros, 

dormentes e trilhos.  

 

Figura 12 – Componentes da superestrutura de via permanente 

(Fonte: autor). 



52 

 

• Trilhos: são vigas de aço que guiam os rodeiros dos veículos ferroviários, 

fornecendo uma superfície de rolamento a fim de conduzir energia para circuitos de 

sinalização. Segundo Macedo (2009), o trilho pode ser considerado o principal elemento de 

superestrutura devido a sua função de guiar o veículo durante toda a via permanente. Os 

trilhos são compostos por dois perfis metálicos e são fixados aos dormentes por meio de 

acessórios especiais. O perfil básico do trilho utilizado atualmente pelas ferrovias é do tipo 

Vignole, definido pela NBR 7590 e podem ser divido em três partes distintas, conforme figura 

abaixo: 

 

Figura 13 – Perfil de trilho Vignole 

(Fonte: Adaptado de MACEDO, 2009). 

 

• Dormentes: são vigas posicionadas transversamente em relação ao trilho e tem 

a função de receber os esforços gerados pelas cargas dos trens e transmitir ao lastro além de 

amortecer as vibrações. Os dormentes servem também de suporte para os trilhos através da 

fixação a fim de garantir que a bitola da linha férrea seja invariável. Os dormentes podem ser 

constituídos de madeira, aço e concreto, sendo o de madeira o mais utilizado nas ferrovias 

brasileiras; 

• Lastros: localizados entre os dormentes e os sublastros, os lastros são 

compostos geralmente por pedra britada cuja principal função é distribuir sobre as 

plataformas, os esforços de cargas dos veículos férreos e dar elasticidade à via durante a 

passagem de veículos. Além disso, os lastros também propiciam o nivelamento da linha e 

facilitam a drenagem da superestrutura; 

• Fixação: este componente é responsável por fixar o trilho aos dormentes, 

mantendo a bitola no tamanho adequado. A fixação pode ser feita através de grampos, 

tirefonds e pregos; 

• AMV: os aparelhos de mudança de via são estruturas de aço que possuem a 

função de guiar o trem para outra linha férrea da malha.  
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3.3 GEOMETRIA DA LINHA FÉRREA 

Magalhães (2007) define a geometria da linha férrea como o conjunto de parâmetros 

geométricos, dentre eles: curva e tangente, bitola e superelevação. 

• Curvas e tangentes: as tangentes são segmentos de reta horizontal que unem 

duas curvas. Já as curvas são responsáveis por impor restrições à circulação de trens uma vez 

que suas características geométricas propicia uma maior dificuldade na passagem de veículos 

(Silva, 2006); 

• Bitola: é definida como a menor distância entre os boletos do trilho. A 

passagem das composições pode ocasionar na alteração das dimensões da bitola, sendo 

necessária a manutenção constante dessa distância, buscando evitar descarrilamentos e 

acidentes; 

• Superelevação: é “o incremento de altura que se dá à fila externa do trilho em 

curvas, para que seja possível compensar a ação da força centrífuga” (Magalhães, 2007). 

3.4 EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DE VIA PERMANENTE 

Um dos principais objetivos de conservação da via é manter sua bitola, evitar 

defeitos (falhas, fraturas e trincas) que prejudiquem a circulação de trens, garantir um lastro 

sem contaminação e um nivelamento adequado da linha férrea. Para que essas atividades de 

manutenção sejam realizadas, é preciso estruturar uma série de atividades desempenhadas por 

mão-de-obra manual ou mecanizada, a fim de garantir uma sequência lógica e atendimento de 

um plano de manutenção macro da via permanente. 

Diferentemente do que ocorre com outros ativos ferroviários como locomotivas e 

vagões, por exemplo, a manutenção da via não tem um local fixo para acontecer, podendo ser 

realizada por toda a extensão de sua malha ferroviária. Equipamentos e equipes de 

manutenção se deslocam para os locais onde há necessidade de manutenção e buscam realizar 

o trabalho garantindo confiabilidade e o menor impacto possível na circulação das frotas 

ferroviárias.  

O desenvolvimento tecnológico atrelado com o foco em segurança e redução de 

custos estimulam as companhias ferroviárias a investir em equipamentos de manutenção de 

via seguros e eficientes, buscando aumentar seu grau de competitividade. 
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Atualmente, diversos serviços de manutenção da via permanente são realizados com 

o auxílio de equipamentos, entre eles as socadoras, reguladoras, esmerilhadoras, caminhões de 

solda, Tie Gang, Railvac, TrackSTAR e DOL (desguarnecedora de ombro de lastro).  

3.5 GESTÃO DA PRODUTIVIDADE 

O elevado nível de competitividade no cenário global atual tem motivado a busca 

contínua por melhorias de produtividade e eficiência em custos. Um ganho de produtividade 

potencializa os ganhos reais da empresa, seja na redução de matéria-prima, mão-de-obra e/ou 

refugos do processo. Muller (2003) destaca que, para uma organização se tornar competitiva, 

é preciso ter um bom plano estratégico e garantir que ele seja executado. Neste cenário, a 

medição de processos e resultados comparados aos objetivos pré-estabelecidos é de vital 

importância. Segundo Reggiani (2005, p. 2) a gestão de produtividade “consiste na análise, 

planejamento e implementação de ações no negócio sob a ótica da avaliação da relação entre 

os insumos utilizados e os resultados obtidos.”. 

De acordo com Picanço (2003), o conceito de produtividade pode ser entendido 

como a razão entre o volume de recursos utilizados na produção de um bem ou na prestação 

de um serviço e o volume de produtos ou serviços acabados ao fim do processo. Analisando o 

cenário de manutenção da via permanente, pode-se considerar como recursos de produção os 

materiais, serviços envolvidos, equipamentos e ferramentas utilizadas além do tempo 

concedido para a realização das manutenções, conhecido como intervalos de concessão de 

blackout. Este modelo de manutenção é baseado no conceito de utilização, que mensura a 

quantidade de recursos disponíveis que foram, de fato, utilizados para a prestação do serviço e 

o quanto se transformou em perdas do processo.  

A medição de desempenho permite entender e avaliar um equipamento ou uma 

atividade, por exemplo, com foco no gerenciamento de recursos e ganhos de produtividade. 

Pode-se destacar como objetivos da medição de produtividade: o avanço tecnológico, a 

redução nos custos diretos e indiretos de produção, a mudança de comportamento dos 

colaboradores e a padronização das melhores práticas. 

Os serviços de manutenção ferroviária não contam com um padrão sistemático de 

medição de produtividade, permitindo a utilização de vários indicadores e adequação às 

necessidades de cada setor em específico.  
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3.6 METODOLOGIA PARA GESTÃO DE INDICADORES 

Os indicadores são considerados um meio de excelência para monitorar resultados e 

potencializar a melhoria contínua. Segundo Branco Filho (2008), os indicadores servem para 

monitorar o desempenho e devem estar alinhados aos objetivos estratégicos das empresas. São 

os indicadores que permitem identificar as lacunas existentes para se atingir metas 

estratégicas e, por meio deles, é possível estabelecer ações e medidas corretivas a fim de 

alavancar potencialmente seus resultados.  

Almeida (2003) destaca que um fator-chave para o sucesso das organizações é a 

capacidade de apurar seu desempenho através de indicadores. A medição e análise dos 

indicadores permitem reportar informações analisadas previamente, definir responsabilidades 

e, consequentemente, promover ações de melhoria (CRUZ, 2009). Os resultados da avaliação 

de desempenho por indicadores devem refletir a inter-relação de partes integrantes que 

compõem o sistema analisado e não a análise isolada de problemas pontuais.  

O aumento da competitividade tem propiciado a utilização de novas metodologias de 

gestão de resultados a fim de alcançar níveis de excelência capazes de aumentar 

significativamente a qualidade e eficiência de produtos e processos. Ao comparar o estado 

atual com o panorama desejado, as empresas devem avaliar o desempenho de seus processos 

através da identificação de atividades que agregam valor, impulsionando seus resultados. 

Segundo Barbará (2008), um bom indicador deve refletir o desempenho do processo 

e deve atender às seguintes características: 

• Corresponder bem ao processo que se deseja representar; 

• Ser baseado em requisitos do cliente; 

• Ter importância para o negócio da organização; 

• Estar integrado aos objetivos da organização; 

• Ser útil para definir metas; 

• Ser de claro entendimento; 

• Permitir atualizações; 

• Ser mensurável e comparável; 

• Não possuir alto custo de implantação; 

• Ser documentável. 

A evolução dos indicadores de desempenho criou a necessidade de identificar não só 

o que gerou o sucesso daquele processo, mas, principalmente, o que motivou esse sucesso 
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(BRANCO FILHO, 2008). Dessa forma, monitorar os indicadores tem tido um importante 

papel na identificação de problemas ou falhas e na atribuição de responsabilidades, o que 

permite a tomada de decisões baseada em fatores críticos mapeados.  

Para estabelecer a gestão de indicadores de desempenho é necessário: 

• Identificar KPI’s: Os KPI’s são conhecidos como indicadores-chave de 

desempenho, capazes de prever tendências, promover melhoria contínua e identificar ações 

preventivas e corretivas de um processo. Esses indicadores devem ser mensuráveis, confiáveis, 

relevantes e precisos; 

• Estabelecer fluxos de planejamento, execução e controle: Após identificar e 

definir os indicadores-chave a serem analisados, é necessário estabelecer o fluxo de 

planejamento desses indicadores, a fórmula de cálculo, a descrição e abrangência. Outro 

ponto importante é definir quem será o responsável por controlar e apurar os indicadores; 

• Criar dashboards para acompanhar resultados: os KPI’s definidos 

anteriormente devem ser agrupados em um painel de acompanhamento com o objetivo 

fornecer informações globais e específicas do processo analisado, permitindo desenvolver e 

programar estratégias. A partir desse sistema de acompanhamento é possível associar um 

conjunto de indicadores consistentes e complementares; 

• Avaliar o desempenho do sistema: Um sistema estruturado de indicadores 

permite medir e avaliar o desempenho, comparar desempenho com benchmarkings, identificar 

os pontos fortes e fracos e, por fim, estabelecer ações de melhoria a curto, médio e longo 

prazo. Como consequência, este sistema serve de input para a definição de objetivos 

estratégicos, manutenção da estratégia já existente e divulgação de desempenho de equipes; 

• Atribuir responsabilidades: Após realizar a avaliação dos indicadores, ações 

de melhoria devem ser traçadas a fim de atingir o objetivo esperado. Desta forma, é 

extremamente importante atribuir responsabilidades de atuação e definir os limites de atuação, 

com foco em atividades primordiais e mais estratégicas. A definição de prioridades propicia o 

desenvolvimento consistente do indicador e estabelece vínculos com os sistemas existentes, 

atuando nos processos de decisão.  

Cruz (2009) destaca que todas as partes interessadas devem ser envolvidas no 

processo de desenvolvimento de gestão de indicadores e que os resultados obtidos dessa 

análise não justificam decisões já tomadas, mas proporcionam informações para novas 

tomadas de decisões.  
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Em um sistema de gestão, a identificação de oportunidades de melhoria deve ser um 

processo contínuo em constante evolução. É importante que as organizações reservem um 

tempo para identificar necessidades de melhoria, buscando sempre o desenvolvimento 

sustentável dos indicadores (OLIVEIRA, 2006).  

3.7 ESTUDO DE CASO 

A manutenção da via permanente abrange diversos serviços que são realizados a fim 

de manter um transporte confiável e seguro. Existem serviços que podem ser realizados sem a 

necessidade de intervalos de manutenção, porém existem aqueles serviços que dependem da 

concessão desses intervalos para que sejam realizados. Baseado no trade-off entre operação e 

manutenção, as empresas têm buscado processos de manutenção eficientes com uma análise 

de dados que permitam, mais do que avaliar as perdas, atuar sobre elas. O estudo de caso em 

questão visa analisar a gestão de indicadores de dois processos de manutenção da via 

permanente: o esmerilhamento de trilho e a correção geométrica da linha.  

3.7.1 ESMERILHAMENTO DE TRILHOS 

Os trilhos são responsáveis pelos maiores gastos de manutenção da via permanente. 

Isso aumenta o desafio para manter a qualidade e confiabilidade da linha férrea, que sofre 

desgastes devido ao grande volume de cargas transportadas, potencializando assim a 

ocorrência de falhas e fraturas nos trilhos. Jidayi (2015) destaca que deterioração dos trilhos 

se dá devido à tensão e fadiga gerada por efeitos térmicos e pelo contato roda-trilho.  

O aumento da velocidade e o alto volume de cargas transportadas geram um maior 

desgaste da via e, que ao atingir um determinado limite, indicam a necessidade de substituição 

dos trilhos. Entretanto, devido aos elevados custos associados a este processo, as ferrovias 

tem estímulo para buscar outros métodos de otimização do desempenho dos trilhos como 

alteração das características do aço, desenvolvimento de novos perfis de trilhos e o 

esmerilhamento.  

De acordo com Zarembisk et al. (2005), o esmerilhamento de trilhos surgiu pela 

necessidade de remover os defeitos superficiais do boleto do trilho sem ter que substituir o 

ativo. O avanço de tecnologias possibilitou também controlar a superfície de contato roda-

trilho, através de um trabalho preventivo realizado pelas máquinas esmerilhadoras de trilho 

para evitar esses tipos de defeitos.  
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Atualmente, a esmerilhadora tem o papel de regularizar a superfície de rolamento no 

boleto do trilho retirando corrugações, deformações, trincas superficiais, desgastes e marcas 

de patinação através da remoção de metal das barras de trilho. O equipamento diminui a 

formação de ondulações e micro trincas nos trilhos, o desnivelamento da via e o desgaste de 

componentes de locomotivas pela vibração. Além disso, a esmerilhadora também proporciona 

o aumento da vida útil dos trilhos, da velocidade dos trens e da segurança no tráfego.  

Dentre os tipos de esmerilhamento mais comuns utilizados destacam-se o corretivo e 

o preventivo. Lundmark (2007) define o esmerilhamento preventivo como a remoção do 

metal fadigado antes que as pequenas rachaduras do trilho aumentem a ponto de gerar sérios 

danos. É importante destacar também o esmerilhamento preventivo busca manter os trilhos no 

padrão adequado determinado pela engenharia de via (uma combinação de ângulo, velocidade 

e potência do motor de esmerilhamento), tendo também um papel primordial na redução de 

defeitos por fadiga originados a partir do topo do trilho e retirando as falhas superficiais. Já o 

esmerilhamento corretivo ocorre quando o trilho é recuperado de danos maiores ocasionados 

pelo lastro ou corpos estranhos. 

 

Figura 14 – Carros da esmerilhadora: carro controle, de água, de esmerilhamento, carro de suporte e carro força. 

(Fonte: Manual Loram RG 407). 
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O estudo de caso foi realizado em uma empresa de logística do ramo ferroviário que 

possui uma esmerilhadora Loram RG 407 (conforme figura 14) que está em operação há 

aproximadamente dois anos, gerando ganhos de produtividade e aumentando a vida útil do 

trilho em 40%.  O equipamento é composto por oito carros: 

• Carro Controle: tem como principal função servir de cabine de controle do 

operador, além de contribuir com a geração de energia e tração para a esmerilhadora. 

• Carros de água: são compostos por dois vagões que transportam até 180 mil 

litros de água, localizados antes e depois dos carros de esmerilhamento cuja função é reservar 

a água que será usada durante o esmerilhamento de trilhos, umedecendo os dormentes e a 

vegetação próxima ao lastro. 

• Carro de força: fornece energia e tração para a esmerilhadora através de dois 

geradores e quatro motores de tração. 

• Carro de suporte: possui além de uma cabine de operação, o compressor de ar, 

cozinha e ferramental; 

• Carros de esmerilhamento: são três carros compostos por motores de indução, 

módulos de esmerilhamento, coletor de poeira e compartimento de eliminação dos resíduos 

gerados. 

 

3.7.1.1 Gestão de indicadores no processo de esmerilhamento de trilhos 

A produtividade no processo de esmerilhamento pode ser afetada pela oferta de 

intervalos, disponibilidade do ativo, padrões de operação, taxa de remoção do material 

esmerilhado, condições dos motores elétricos e a diesel e disponibilidade de água, importante 

recurso utilizado para evitar focos de incêndios causados pela execução da atividade.  

Na empresa em estudo, a gestão de indicadores deste processo de manutenção ocorre 

de forma organizada, com a seleção de KPI’s estratégicos bem definidos pelos envolvidos no 

processo. Os indicadores selecionados para compor o dashboards do processo focam na 

eficiência e produtividade e podem ser descritos como: 

• Ciclo de esmerilhamento: analisa a aderência da esmerilhadora em relação ao 

ciclo de esmerilhamento. Este ciclo é definido pela Engenharia e PCM de acordo com as 

características e particularidades de cada ativo da via permanente da empresa. O ciclo de 

esmerilhamento enfrenta algumas barreiras como: confiabilidade dos motores a diesel, 

aproveitamento e oferta de intervalos e a própria velocidade do esmerilhamento; 
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Figura 15 – Gráfico: Indicador de Ciclo de Esmerilhamento. 

 

• Regularidade: apresenta uma média dos dias em que o ativo esteve dentro do 

gatilho em relação aos 365 dias. Através dele, é possível analisar perdas do processo pelos 

dias não trabalhados; 

 

Figura 16 - Gráfico: Indicador de Regularidade de Esmerilhamento. 

 

• Produção da esmerilhadora: mede o volume de esmerilhamento (em metros) 

produzidos dentro do mês; 

 

Figura 17 – Gráfico: Indicador de Produção da Esmerilhadora. 

 

• Spark time: também conhecido como tempo de esmerilhamento, o spark time 

mede o tempo médio (em horas) que o equipamento trabalhou durante o mês. Devido às 
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características do processo e regras de circulação e operação da empresa, a esmerilhadora atua 

apenas durante a madrugada, sendo este indicador responsável por contabilizar o intervalo de 

tempo que o equipamento trabalhou durante a jornada estipulada para sua operação;  

 

Figura 18 – Gráfico: Indicador de Spark Time. 

 

• Módulos avariados: este indicador aponta quantos módulos da esmerilhadora 

ficaram avariados durante o mês. Ele permite diagnosticar a efetividade da manutenção e o 

impacto que ela causa na operação do equipamento;  

 

Figura 19 – Gráfico: Indicador de módulos avariados da esmerilhadora.  

 

• Abastecimento: indica os níveis de abastecimento de água, um recurso 

importante para a produção do esmerilhamento. 

 

Figura 20 – Indicador de abastecimento da esmerilhadora.  
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Os indicadores acima citados são divulgados semanalmente para as partes 

interessadas no processo. 

Após a definição de todos os indicadores-chave para o processo, foram desenhados 

os fluxos completos de planejamento, execução e controle, com atribuições de 

responsabilidades: 

• Engenharia de Manutenção: área responsável por auxiliar a operação dos 

equipamentos de via na pré-inspeção e priorização da atuação dos equipamentos e equipes; 

• Gerência de Operação dos Equipamentos: responsável pela execução e pelo 

registro das atividades, utilizados como base de dados para apuração de indicadores; 

• Gerência de Manutenção dos Equipamentos: responsável por realizar 

manutenções preventivas e corretivas no equipamento, além de abastecer o equipamento; 

• PCM: área responsável por realizar análises de capacidade, gestão dos 

indicadores e planejar as manutenções preventivas.  

Através dessa definição de responsabilidades é possível definir os responsáveis para 

as ações de melhoria. Essas ações surgem a partir da análise dos dados apresentados no 

dashboards de indicadores e tem como objetivo a melhoria contínua do processo.  

 

3.7.2 CORREÇÃO GEOMÉTRICA DA VIA 

A superestrutura é a parte da via permanente suscetível aos impactos diretos de 

carga, cujos principais elementos constitutivos são os trilhos, dormentes e o lastro, que ficam 

sujeitos às ações de degradação causadas pela operação dos trens e deterioração dos materiais 

que a compõem (RODRIGUES, 2001). A geometria da superestrutura corresponde às 

dimensões e padrões de medidas que a via deve possuir para permitir que a operação e 

circulação das composições sejam confiáveis e eficientes.  

Os desvios de geometria da via permanente estão diretamente relacionados à 

frequência de uso, velocidade dos trens ou volume bruto transportado e são caracterizados 

pela diferença entre o parâmetro real e o padrão. Uma vez que os desvios ultrapassam os 

limites de tolerância estabelecidos, há propagação de defeitos.  

Os equipamentos de correção geométrica atuam na correção dos defeitos de 

geometria da via de forma a garantir a disponibilidade e boa confiabilidade dos ativos uma 

vez que é inviável que estes permaneçam constantemente avariados ou com baixa eficiência. 

A disposição desses equipamentos ao longo da malha leva em consideração os locais 
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definidos para realização da correção geométrica e os períodos de manutenção preventiva dos 

equipamentos.  

Considerada como um dos mais importantes serviços de manutenção da linha férrea, 

a atividade de socaria, realizada através das socadoras, tem como objetivo garantir a melhor 

compactação do lastro em relação aos dormentes bem como corrigir geometricamente a linha. 

 A socadora de lastro é o equipamento responsável por alinhar e nivelar os trilhos da 

linha férrea. A equipe de operação dos equipamentos, seja com topografia convencional ou 

por leitura com equipamento automático, realiza previamente uma análise automática e 

minuciosa do trecho, gerando relatórios e gráficos. A partir desses gráficos, a máquina corrige 

as anomalias identificadas levantando a linha férrea. A socaria é feita por meio da banca de 

socaria que penetra o lastro realizando o aperto. Essas bancas obedecem ao princípio da 

pressão uniforme e assíncrona, com vibração linear e direcional, numa frequência ideal de 35 

Hz. Atingir níveis acima da frequência ótima pode levar ao abaixamento dos dormentes 

devido ao aumento de propriedades elásticas e fluidas do lastro. Além da socaria, esses 

equipamentos também atuam no nivelamento e alinhamento dos trilhos através dos grupos de 

levantamento e puxamento, que garantem a precisão do processo bem como a correta fixação 

da grade de via.  

Após a socadora, utiliza-se também a reguladora de lastro cuja função é recompor o 

lastro e varrer o trecho. Esses equipamentos são considerados máquinas de apoio à atividade 

de socaria, que distribuem e regulam a brita ao longo do trecho socado. Essa distribuição do 

lastro é realizada por arados reguláveis, ajustados pelo operador conforme as especificações 

do trecho em que a atividade está sendo executada. Os arados podem ser ajustados horizontal 

ou verticalmente entre os ângulos de 0º a 45º. Existe também uma vassoura cuja função é 

retirar o excesso de brita sobre os dormentes. 

Atualmente, a empresa estudada possui 12 socadoras sendo: 7 convencionais, com 

uma produtividade de 300 a 400 metros socados por hora, 3 de alta performance chegando a 

1200 a 1800 metros socados por hora e duas socadoras exclusivas de AMV. Além disso, a 

empresa possui 10 reguladoras, que trabalham aos pares com as 10 socadoras de linha 

existentes. Os grupos de trabalho desses equipamentos são compostos por um técnico e dois 

operadores. 
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Figura 21 – Socadora 09-2X 275/3S 

(Fonte: Manual Plasser). 

 

O processo de manutenção das máquinas de correção geométrica obedece ao plano 

de manutenção preventiva, baseado na quilometragem percorrida por cada equipamento 

durante a realização do serviço. A quilometragem é aferida pelo horímetro e odômetro, 

aparelho localizado em cada equipamento que tem como função medir o tempo de serviço do 

equipamento informando a quilometragem acumulada da máquina. É importante considerar 

que ainda ocorrem intervenções de natureza corretiva e não programadas, decorrentes de 

falhas nos componentes das máquinas. 

 

3.7.2.1 Gestão da produtividade da correção geométrica 

Como a manutenção de equipamentos de via não é uma atividade fim do processo 

macro da empresa é ideal que os indicadores representativos deste processo mostrem a 

disponibilidade e produtividade diária.  

A produtividade do processo de correção geométrica é afetada pela oferta de 

intervalos, disponibilidade dos equipamentos, padrões de operação, qualidade do lastro e 

altura do levante. Atualmente, a gestão da produtividade para os equipamentos de correção 

geométrica não ocorre de maneira ordenada, sendo medida por indicadores importantes para o 

processo, mas que não se inter-relacionam diretamente, dificultando a atribuição de 

responsabilidades, uma necessidade do sistema de gestão. Os indicadores que medem o 

processo são: 

• Indicador de disponibilidade: o indicador indisponibiliza o equipamento 

durante os períodos de manutenção corretiva, paradas por revisão, defeitos e avarias. Ele 
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mede a relação entre as horas disponíveis (24 horas) e as horas totais que o equipamento 

estava disponível para operação.  

• Indicador de eficiência: mede a relação entre as horas produtivas e as horas 

totais trabalhadas. Este indicador compara o rendimento ideal do equipamento com o 

desempenho real do mesmo.  

• Indicador de produtividade em intervalo: sua função é medir a relação entre 

o volume de produção realizado e os recursos utilizados no processo. Pode ser entendido 

como a eficiência da utilização das máquinas. 

Para realizar o cálculo desses indicadores, são utilizadas as fichas de produção, 

preenchidas pelos operadores, que permitem comparar desempenhos e analisar as melhorias 

necessárias no processo.  

Atualmente os indicadores não são analisados conjuntamente, o que dificulta a 

análise de perdas e estruturação de ações corretivas consistentes.   
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4. RESULTADOS 

4.1 GESTÃO DE INDICADORES NOS PROCESSOS DE MANUTENÇÃO DA VIA 

O objetivo de qualquer empresa é se tornar sustentável perante o mercado e seus 

concorrentes, tornando seus processos mais competitivos, maximizando seus lucros, 

mitigando assim a sustentabilidade econômica. Sob esta ótica, a empresa em questão busca, 

por meio da eficiência de seus processos de manutenção, reduzir os custos intrínsecos a estas 

atividades. Para isso, é necessário que seus processos estejam cada vez mais enxutos, 

produtivos e eficientes. 

A medição e gestão de desempenho do processo precisam comunicar com a 

estratégia desenhada para o setor de manutenção, possibilitando o melhor entendimento do 

processo e identificando oportunidade de melhoria e favorecendo o envolvimento dos 

colaboradores na busca para se atingir um resultado de eficiência global. 

O processo de esmerilhamento de trilhos pode ser considerado um benchmarking 

para a empresa em estudo quando se fala em gestão de indicadores para equipamentos de 

manutenção de via. Este processo conta com o acompanhamento de indicadores definidos 

previamente pelos envolvidos do processo e com a análise dos resultados obtidos, fomentando 

a gestão de perdas e o surgimento de ações de melhoria contínua com escopo, responsável, 

prazos e objetivos bem definidos. É importante ressaltar também a simplicidade do processo, 

onde qualquer pessoa envolvida no processo entende facilmente o conceito dos indicadores e 

sua atuação na melhoria contínua do sistema. Como ponto de melhoria para o processo, pode-

se destacar a gestão do indicador que monitora as perdas em função de partidas e rejeitos de 

material. 

O atual sistema de gestão de desempenho do processo de correção geométrica 

demonstra ser realizado de forma desintegrada com pouco ou nenhum desdobramento de 

ações de melhorias de processo para os stakeholders. A falta de uma análise crítica das 

informações coletadas juntamente com a definição de indicadores não alinhados com a 

estratégia da área, dificulta a análise de perdas e busca constante por aumento de 

produtividade e eficiência de seus ativos, uma vez que a essência da melhoria contínua está 

fortemente ligada ao retorno que as ações corretivas implicam no sistema, proporcionando o 

ajuste da estratégia de atuação nas atividades de manutenção.  
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O principal foco da correção geométrica está em indicadores de produção, o que 

pode resultar em uma gestão ineficaz do processo global, levando a conclusões superficiais de 

que as atividades possam ser executadas sem um planejamento prévio ou sem a integração 

adequada. Dessa maneira, é preciso garantir um sistema de gerenciamento de resultados 

sistêmico, integrado e eficaz a fim de estimular a melhoria constante da produtividade do 

processo, criando condições para a evolução contínua das atividades desempenhadas e uma 

melhor qualidade e boa confiabilidade. É fundamental que a gestão da produtividade de 

socadoras e reguladoras possibilite aperfeiçoar, através da aplicação de uma metodologia 

coesa e consistente, seu desempenho de forma sistêmica, com o objetivo-fim de tornar a 

atividade logística exercida pela empresa mais competitiva perante seus concorrentes. Como 

pontos de melhoria para o processo vale ressaltar a inclusão do TEEP, considerando também 

o índice de utilização, que mede a relação entre horas trabalhadas e horas disponíveis de 

equipamentos, representando a efetividade de utilização. Entende-se por horas trabalhadas o 

tempo de produção da máquina em que estava, de fato, realizando o serviço. Já as horas 

disponíveis correspondem ao tempo que a máquina estava no trecho, considerando o tempo 

trabalhado, tempo de manutenção e tempo de espera para concessão de intervalos. 

O comparativo dos dois sistemas distintos de gestão da produtividade foi baseado nas 

premissas dos indicadores de OEE (Eficiência Global do Equipamento) e TEEP (Efetividade 

Global do Equipamento). A análise foi realizada com base nos recursos produtivos de cada 

processo, comparando a existência de controles e gestão de indicadores para esses índices. 

Dessa maneira, foi possível observar que a gestão de produtividade no processo de 

esmerilhamento de trilhos está 94% implementada, 31% a mais do que a correção geométrica. 

Os principais pontos de deficiência na correção geométrica estão na ausência de controles do 

tempo não planejado de produção e no horário não alocado, o que dificulta a gestão do tempo 

total disponível para operação de socadoras e reguladoras. Também é importante observar que 

em nenhum dos dois processos é evidenciado a gestão do indicador de perdas em função de 

rejeitos de partida e de produção.  
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Figura 22 – Análise da gestão de indicadores no processo de esmerilhamento de trilhos 

(Fonte: Adaptado de: http://www.oee.com.br/ferramenta/teep-total-effectiveness-equipment-performance). 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Análise da gestão de indicadores no processo de correção geométrica 

(Fonte: Adaptado de: http://www.oee.com.br/ferramenta/teep-total-effectiveness-equipment-performance). 

 

 

 

 

 

 



69 

 

4.2 REGULARIDADE DO ESMERILHAMENTO E FRATURAS RCF 

O processo de esmerilhamento melhora o contato roda-trilho evitando trincas 

superficiais e, consequentemente, contribui para a segurança da linha férrea. A fim de 

estabelecer a relação da regularidade com a evolução de fraturas por contato roda-trilho, foi 

comparado o histórico dos últimos dois anos. Para os cálculos, foi considerada a média móvel 

dos últimos doze meses e, no caso da taxa de fraturas, a quantidade de fraturas por TKB 

(tonelada por quilômetro-bruto transportado, em milhões). Como resultado, pôde-se observar 

que, embora a regularidade do esmerilhamento dos ativos tenha aumentado 

significativamente, a taxa de fraturas não apresentou nenhuma melhora durante o período 

comparado. Por meio desta análise, pode-se constatar a possibilidade de o gatilho para 

esmerilhamento dos ativos não estar adequado às suas necessidades. Além disso, é preciso 

investigar a qualidade do processo, uma vez que a principal atividade preventiva na redução 

de fadigas por desgaste do contato roda-trilho é o esmerilhamento.  

 

 

Regularidade do esmerilhamento 
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4.3 CORREÇÃO GEOMÉTRICA E FRATURAS COM ORIGEM NO PATIM 

O processo de correção geométrica atua principalmente na prevenção de fraturas com 

origem no patim. Assim, foi realizado um comparativo da média móvel do volume socado nos 

últimos 12 meses com a taxa de fraturas com origem no patim, correspondente à média móvel 

da quantidade de fraturas por TKB (tonelada por quilômetro-bruto transportado, em milhões). 

Como resultado, é possível observar que o aumento do volume de socaria realizado na via 

permanente levou à redução da taxa de fraturas, o que comprova a relação acima citada.  

 

 

 

 

Volume de socaria por mês (em metros) 

 

 

0
,7

4
 

0
,7

3
 

0
,7

0
 

0
,6

9
 

0
,7

1
 

0
,7

1
 

0
,7

4
 

0
,7

5
 

0
,6

7
 

0
,6

1
 

0
,5

9
 

0
,5

6
 

0
,6

0
 

0
,6

1
 

0
,6

7
 

0
,6

9
 

0
,6

3
 

0
,5

8
 

0
,5

4
 

0
,5

0
 

0
,5

6
 

ja
n

/1
6

 

fe
v/

1
6

 

m
ar

/1
6

 

ab
r/

1
6

 

m
ai

/1
6

 

ju
n

/1
6

 

ju
l/

1
6

 

ag
o

/1
6 

se
t/

1
6

 

o
u

t/
1

6
 

n
o

v/
1

6
 

d
ez

/1
6

 

ja
n

/1
7

 

fe
v/

1
7

 

m
ar

/1
7

 

ab
r/

1
7

 

m
ai

/1
7

 

ju
n

/1
7

 

ju
l/

1
7

 

ag
o

/1
7 

se
t/

1
7

 

Fraturas com origem no patim 



71 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1 CONCLUSÕES 

Este trabalho teve por objetivo contemplar diversos aspectos relacionados à 

manutenção, principalmente à gestão de indicadores e estratégia presentes no setor. A gestão 

de indicadores não é uma tarefa trivial, principalmente para a manutenção, setor que está 

relacionado constantemente a elevados custos para a realização de suas atividades e 

dispêndios valiosos de recursos para as empresas. Ao analisar especificamente o setor de 

logística ferroviária, ficou evidente a robustez e complexidade do sistema destacado pelas 

inúmeras variáveis do processo gerencial e produtivo. Sabia-se da dificuldade de encontrar 

um modelo de gerenciamento de indicadores que pudesse ser empregado para todos os 

processos de manutenção de via, devido às suas características e limitações, porém acredita-se 

que o foco na gestão orientada para resultados tornou possível a formulação de um modelo de 

gestão baseada em maximizar ganhos de disponibilidade, produtividade e alavancar seus 

resultados operacionais, buscando níveis de excelência organizacional. 

O estudo empregado destaca o direcionamento da manutenção ferroviária como um 

fator determinante para a eficiência e produtividade do setor. Isso pôde ser constatado pelo 

fato de o processo de esmerilhamento obter o melhor resultado dos últimos doze meses 

devido à gestão de seus indicadores.  

 A medição de desempenho pode ser entendida como um processo de autoanálise em 

que o acompanhamento das atividades críticas e ações de melhoria que surgem durante a 

execução das atividades desenvolvidas. Por meio da análise comparativa dos ativos fraturados 

com a regularidade das atividades de manutenção da via realizada pelos equipamentos 

mecanizados é possível prover informações e embasamento para que as coordenações de via 

definam prioridades e estabeleçam um cronograma ordenado de manutenção para execução 

dos serviços a serem realizados, garantindo assim uma maior disponibilidade da via 

permanente para circulação e operação dos trens. 

Por fim, conclui-se que o planejamento da manutenção, juntamente com a gestão de 

produtividade dos recursos, pode melhorar a logística ferroviária por meio do direcionamento 

das atividades de manutenção para a obtenção de ganhos produtivos e de eficiência. Garantir 

uma gestão orientada para resultados com foco na produtividade possibilita a sustentação dos 

processos e a busca por melhoria contínua. 
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5.2 RECOMENDAÇÕES FUTURAS  

Ao considerar os resultados obtidos com este trabalho e sua aplicabilidade em outras 

empresas, é importante destacar oportunidades de pesquisa que visem o estudo mais 

aprofundado de metodologias para o desenvolvimento do setor de planejamento e controle da 

manutenção.  

Sugere-se como recomendações futuras a utilização da ferramenta de qualidade 

PDCA para a gestão de perdas, avaliando o processo de forma sistêmica e assegurando um 

maior detalhamento do problema apresentado, estabelecimento de ações estratégicas de 

melhoria com responsável, prazo e objetivos bem definidos, monitoramento da efetividade 

dessas ações, medição e análise dos resultados obtidos e, por fim, padronização das melhorias 

implementadas. Dessa forma, será possível iniciar o processo de gestão da qualidade nos 

processos destacados neste trabalho.  

Por fim, recomenda-se à empresa estudada criar indicadores que mensurem a 

satisfação dos clientes internos do setor de planejamento e controle da manutenção, uma vez 

que esta área tem como função planejar, programar e monitorar a execução das atividades de 

manutenção da empresa. Atualmente não há prospecção da satisfação de clientes internos com 

as entregas realizadas, não permitindo assim mensurar os ganhos efetivos de produtividade 

gerados pela eficiência no planejamento e nem as lacunas existentes no processo.  
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