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RESUMO 

 

Realizar a gestão estratégica da manutenção envolve o conhecimento integrado da empresa, de 

cada departamento e cada ativo, definindo assim quando e como agir. O presente trabalho visa 

evidenciar como processo naturais de interação entre dois elementos podem gerar grandes 

transtornos a operação de uma empresa do ramo de logística. Com o objetivo de identificar e 

tratar o problema de corrosão dos vagões que transportam minério, a empresa nos mostra como 

práticas simples de qualidade e manutenção podem trazer grandes resultados a empresa. Dentre 

estas práticas, pode-se citar: auditorias mais frequentes, atualização de procedimentos, 

qualificação de colaboradores e ajuste de matéria prima. Os resultados iniciais, demonstram 

que a empresa está agindo de forma assertiva e que pode expandir estas técnicas para outras 

áreas de atuação, trazendo como retorno a redução de desvios técnicos, o aumento da 

confiabilidade e disponibilidade de ativos. 

Palavras chave: Gestão de Manutenção e Qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Performing strategic maintenance management involves the integrated knowledge of the 

company, each department and each asset, thus defining when and how to act. The present work 

aims to show how natural processes of interaction between two elements can generate great 

inconvenience the operation of a company in the logistics industry. With the objective of 

identifying and treating the problem of corrosion of wagons carrying ore, the company shows 

us how simple practices of quality and maintenance can bring great results to the company. 

Among these practices, we can mention: more frequent audits, update of procedures, 

qualification of employees and adjustment of raw material. The initial results demonstrate that 

the company is acting in an assertive way and that it can expand these techniques to other areas 

of action, bringing the reduction of technical deviations, increasing the reliability and 

availability of assets as a return. 

Keywords: Maintenance Management e Quality. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Garantir a qualidade de serviços e produtos ofertados ao mercado é um dos diferenciais 

que as empresas precisam ter em uma sociedade cada vez mais competitiva e com barreiras de 

comunicação e distância cada vez mais frágeis. A universalização de produtos e a relativização 

de espaços advindo da globalização são marcos fundamentais para se compreender a economia 

atual. 

Para competir nestas condições, empresas do ramo de logística e transporte, em 

específico, precisam garantir cada vez mais que seus ativos estejam atuando de forma a 

maximizar suas funcionalidades, visto que os mesmos são responsáveis pelo deslocamento de 

cargas cada vez mais frágeis e com alto valor agregado. 

Focar seu capital e conhecimento interno para desenvolver medidas que sustentam a 

sobrevida dos ativos é tarefa fundamental para as grandes empresas e, para isto, é necessário 

entender a correlação entre a natureza de cada componente. Isto pode ser realizado com maiores 

investimentos em manutenção, técnicas de controle de falhas dentre outras diversas atividades. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

A gestão da manutenção dos ativos é tema de extrema importância para as empresas, 

visto que tem significativa representatividade no orçamento. Desta forma, é fundamental 

garantir que as intervenções estão ocorrendo de forma correta e dentro dos procedimentos 

internos e normas internacionais de segurança e qualidade maximizando a utilização. 

Conjuntamente a estas intervenções, é necessário avaliar e garantir que os insumos e 

matérias primas utilizadas no processo estão dentro das conformidades e apresentam as 

características ideais como, por exemplo, o aço que apresenta maior resistência em um ambiente 

na presença de carvão mineral. 

Logo, a elaboração deste trabalho justifica-se pela importância de se avaliar a qualidade 

das intervenções que estão sendo realizadas nos ativos de uma companhia assim como a 

qualidade e utilização do material correto para a mesma, de acordo com as características 

necessárias.  
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1.3 OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo principal avaliar a degradação estrutural dos 

vagões que transportam carvão na empresa MRS Logística S.A e indicar as ações corretivas e 

de longo prazo utilizadas para tratar o problema, assim como os primeiros resultados obtidos. 

1.4 METODOLOGIA 

O presente trabalho será realizado na MRS Logística S.A, empresa de transporte 

ferroviário de cargas que detém a concessão de exploração da malha sudeste da extinta Rede 

Ferroviária Federal S.A. 

A metodologia a ser utilizada neste estudo está baseada em uma análise das 

informações disponibilizadas pela área de Engenharia de Material Rodante da empresa em 

questão no ano de 2017. Serão levantadas quais causas contribuíram para a ocorrência das 

avarias e quais ações foram traçadas para bloquear as novas ocorrências no curto e longo prazo, 

além de identificar se a situação é comum a outros modelos de vagões que transportam outros 

tipos de carga. 

Para embasar este estudo, será realizada uma revisão teórica sobre modelos de gestão 

e controle da manutenção e da qualidade, conceitos estes fundamentais para compreender o 

problema observado na empresa. Ainda será feita uma breve discussão a respeito da composição 

e nomeação de vagões e, como setor ferroviário surgiu e se desenvolveu ao longo dos anos. 

Todos os dados a serem utilizados neste estudo estão disponíveis na empresa, não 

sendo necessário, a priori, uma coleta de outros dados através de entrevistas ou medições. Ainda 

assim, será preciso realizar um trabalho com estes dados para que os mesmos estejam dispostos 

de maneira adequada para o estudo. 

 

2. GESTÃO E CONTROLE DA QUALIDADE 

O conceito de qualidade assim como o de manutenção, citado anteriormente, sofreu 

diversas modificações e incrementos ao longo do tempo de acordo com a sua importância nas 

grandes empresas. Slack et al. (1996) apud (COSTA, 2003) defendem que: “(...) Qualidade 

significa satisfazer a seus consumidores fornecendo bens e serviços isentos de erro, adequados 

a seus propósitos”, porém outros autores utilizam outros pontos de vista: 



24 

 

• “Qualidade é adequação ao uso, conformidade às exigências, produto projetado 

e fabricado para executar apropriadamente à função designada”. (ROTHERY, 1993, apud 

NEVES, 2002) 

• “O conjunto de todas as características de um produto, desde o Marketing até a 

Assistência Técnica, que determina o grau de satisfação do cliente”. (FEIGENBAUM, 1994, 

apud JANE AZEVEDO SILVA, 2007, p. 12) 

• “A qualidade sintetiza-se em “atendimento às especificações”, ou seja, 

desenvolver o produto ou serviço conforme as exigências do consumidor”. (CROSBY, 1999, 

apud JANE AZEVEDO SILVA, 2007, p. 12) 

Além da variedade de conceitos e definições do termo, os seus objetivos também 

podem variar, visto que os mesmos podem se relacionar a clientes, mercados, produtos, 

processos, recursos humanos ou fornecedores. 

2.1 HISTÓRICO DA QUALIDADE 

Na década de 20, o estatístico norte americano Walter Andrew Shewhart, começou a 

se preocupar com o que hoje se entende por qualidade através da variabilidade encontrada na 

produção de bens e serviços. Através do estudo desta variabilidade ele desenvolveu o CEP 

(Controle Estatistico de Processo) e, mais tarde, o Ciclo de PDCA, ferramenta gerencial mais 

utilizada na promoção de melhoria constante. 

 

                                           Figura 1 - Ciclo PDCA e suas principais atividades  

                                                     Fonte: adaptado de Campos (1992) 
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Porém, apenas na década de 50, após o holocausto e a destruição do Japão, que os 

estudiosos Joseph Moses Juran e William Edwards Deming iniciaram o movimento pela 

qualidade, visando reerguer o país. Para Deming (1990, p. 18) existem 14 passos para alcançar 

a qualidade total: 

Passo 1: visar a melhoria contínua de produtos e serviços, objetivando a 

competitividade e permanência no mercado. 

Passo 2: seguir uma nova filosofia, aprendendo suas responsabilidades e focando na 

liderança para comandar esta mudança. 

Passo 3: eliminar a dependência da inspeção em massa através da priorização da 

qualidade. 

Passo 4: buscar minimizar o custo total e, não a premiação baseada no preço. 

Passo 5: buscar a melhoria constante a fim de reduzir custos. 

Passo 6: treinamento institucional do trabalho. 

Passo 7: supervisão focada em auxiliar as pessoas e máquinas a fazer um serviço 

melhor. 

Passo 8: eliminar o medo. 

Passo 9: eliminar a barreira entre departamentos, transformando o ambiente em um 

local colaborativo. 

Passo 10: eliminar o discurso de defeito zero. 

Passo 11: modificar o foco de quantidade para qualidade. 

Passo 12: remover a gerência por objetivo. 

Passo 13: investir no desenvolvimento e treinamento dos colaboradores. 

Passo 14: incentivar todos a trabalhar em direção a transformação. 

2.2 CONCEPCÇÕES DE QUALIDADE 

Assim como Deming, citado anteriormente, quando se utiliza o termo qualidade deve-

se lembrar de outros dois estudiosos como Crosby e Juran. As diferenças e similaridades 

descritas pelos três são fundamentais para que possamos compreender o conceito de qualidade 

atualmente. 

Na tabela disposta a seguir, é possível avaliar uma correlação entre o pensamento de 

três famosos estudiosos do assunto a respeito do tema citado, verificando assim que apesar de 



26 

 

almejarem o mesmo resultado, a qualidade do produto/processo, seguem pensamentos 

diferentes e, muitas vezes, complementares. Dessa forma, é necessário destacar a importância 

de cada um na construção da concepção de qualidade aplicada até hoje na sociedade. 

 

                                               Tabela 1 – Correlação de Concepções da Qualidade  

                                                Fonte: Oakland (1994) apud (KORITIAKE, 1999) 

 

2.3 FERRAMENTAS DA QUALIDADE 

No mercado atual, a busca pela qualidade é essencial, seja para se destacar frente aos 

concorrentes com a sua marca ou seja para garantir aos seus clientes cada vez mais produtos 

conformes especificação. Nesse sentido, existem no mercado diversas ferramentas que podem 

ser utilizadas para suportar a tomada de decisões. A seguir serão detalhadas as ferramentas de 

maior destaque no mercado. 
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2.3.1 Diagrama de Ishikawa: 

Também conhecido como Diagrama de Causa e Efeito ou espinha de peixe, esta 

ferramenta foi desenvolvida na década de 40 pelo Kaoru Ishikawa, sendo utilizada em 

ambientes industriais para verificar a dispersão na qualidade dos produtos e processos. 

Dentre as suas mais diversas aplicações, pode-se destacar seu uso na análise de 

problemas organizacionais e para verificar como diversas causas se correlacionam. Ishikawa 

(1993) define: “A análise de processo é a análise que esclarece a relação entre os fatores de 

causa no processo e os efeitos como qualidade, custo, produtividade, etc., quando se está 

engajado no controle de processo. O controle de processo tenta descobrir os fatores de causa 

que impedem o funcionamento suave dos processos. Ele procura assim a tecnologia que possa 

efetuar o controle preventivo. Qualidade, custo e produtividade são efeitos ou resultados deste 

controle de processo.” 

2.3.2 Estratificação: 

Ferramenta na qual se objetiva a categorização de grupos (estratos), para que a partir 

de uma situação seja possível extrapolar os impactos para um todo. Segundo Werkema (2006), 

um exemplo de estratificação é subdividir um indicador de desempenho por turno e por 

operador, desta forma é possível descobrir se determinado problema é pontual, concentrado em 

algum turno ou profissional. 

2.3.3 Diagrama de Pareto: 

Originado no século XIX por Vilfredo Pareto, que evidenciou em seu experimento que 

80% da riqueza da população estava concentrada nas mãos de 20% da população. Desta forma, 

surgiu a regra do 80/20, que nos mostra que 80% dos problemas são provenientes de 20% de 

defeitos que podem ter sua tratativa priorizada. 

2.3.4 Histograma: 

Identificar e conhecer o padrão de uma distribuição de uma determinada população é 

fundamental para se compreender suas características. Para facilitar esta visualização, pode-se 

utilizar o histograma, que representa uma distribuição por frequência. Estas são agrupadas em 

classes e, com isto, é possível verificar a tendência central dos valores e sua variabilidade. 
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2.3.5 Brainstorm: 

Ferramenta de participação voluntaria e prazo definido, na qual um grupo de pessoas 

geram ideias de forma aleatória e sem filtros e nem críticas com o propósito de se extrapolar o 

óbvio e pensar nas mais diversas possibilidades de atuação. 

2.3.6 Diagrama de dispersão: 

Visa evidenciar a correlação entre variáveis, mostrando os impactos de cada alteração 

de uma parte no todo. Estas correlações podem ser positivas, negativas ou nulas. 

2.4 GESTÃO DA QUALIDADE: 

Correa (2002) define a Gestão da Qualidade como ações deliberadas de planejamento, 

organização, direção e controle dos aspectos relacionados à qualidade, dentro das empresas. Já 

Juran (1997) apud (CORRÊA, 2002), considera que a gerência da qualidade é feita por apenas 

três processos: planejamento, controle e melhoramento, e, complementa, indicando a 

importância de se seguir a sequência processual e a dependência de etapas. 

O termo surgiu no Brasil a partir das experiencias descritas de outros países, porém 

refletiam realidades e momentos históricos diferentes. Após a insistência e a tentativa de 

implantar a cultura em diversas empresas, verificou-se que as mesmas deveriam seguir o lema 

de “produzir com qualidade” ou “pôr em risco a sobrevivência da organização”. 

Hoje em dia não é possível competir no mercado sem práticas de gestão da qualidade 

efetivas e eficientes. As empresas compreenderam que o sucesso de uma organização depende 

de como ela utiliza e gerencia todos os seus recursos para melhorar a qualidade de seus produtos 

e a produtividade de suas operações, e de como integra as tecnologias corretas, enquanto faz 

bom uso do capital e das facilidades disponíveis à organização. Desta forma, adoção de um 

sistema de gestão da qualidade deve ser uma decisão estratégica da empresa (CINTRA; 

RIBEIRO, 2007). Além disso, a organização que deseja a certificação deve estabelecer, 

documentar e implementar um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), assim como melhorá-

lo continuamente tendo por base a identificação dos processos internos e externos à organização 

e de suas interações (COSTA, 2003). 
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2.5 GESTÃO DE ATIVOS E DA MANUTENÇÃO 

A evolução dos ambientes produtivos alinhada ao processo tecnológico e à busca 

constante por qualidade trouxe à tona um dos conceitos mais importante e almejado pelas 

empresas atualmente: o controle e gestão da manutenção.  

Definir o conceito de manutenção é mito abrangente e evoluiu ao longo dos anos, 

quando a esta pratica foram incorporados aspectos de custos e confiabilidade. Nascif e Dorigo 

(2013), acreditam que 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”. 

No Brasil, o termo foi definido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT, norma TB-116, como sendo o conjunto de ações necessárias para que um item seja 

conservado ou restaurado de modo a poder permanecer de acordo com uma condição desejada. 

Esta definição durou até a década de 90, quando através da norma NBR-5462 houve uma 

revisão para que o termo se tornasse mais abrangente. 

2.5.1 Atribuições da manutenção: 

Com o passar dos anos e o aumento da importância do setor nos custos das empresas 

em geral, suas atribuições foram sendo revistas e incrementadas, fazendo com que hoje a área 

de manutenção zele não apenas pela vida útil do ativo como também gerencie seus custos e 

norteie o orçamento da companhia. 

Branco Filho (2008), consolida e cita como atribuições da manutenção as seguintes 

atividades: 

• Definir procedimentos e treinamentos necessários; 

• Mapear as atividades e especialidades de equipe e definir as funções e 

quantidade de colaboradores necessários para execução; 

• Definir itens de controle; 

• Definir alvos e formas de medição; 

• Calcular as necessidades financeiras e de materiais necessárias para 

desempenhar suas tarefas; 

2.5.2 Modelos de manutenção: 

Identificar e definir os intervalos de tempo mais assertivos para realizar uma 

intervenção é ponto crucial para garantir a qualidade e a sobrevida dos equipamentos e ativos 
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de uma empresa. Além disso, saber conciliar e correlacionar as intervenções são fundamentais 

uma vez que as mesmas devem ser utilizadas de formas complementares para minimizar custos. 

A seguir serão descritas seis práticas de manutenção mais utilizadas e citadas pelos 

autores do ramo. São elas: manutenção corretiva planejada e não-planejada, manutenção 

preventiva, manutenção preditiva, manutenção detectiva e engenharia de manutenção. 

2.5.2.1 Manutenção Corretiva: 

Modelo de manutenção mais utilizado e de maior simplicidade, a manutenção corretiva 

pode ser dividida em duas categorias: planejada e não-planejada. Porém, para Almeida (2000), 

apesar de simplista esta forma de intervenção requer altos custos associado como, por exemplo, 

estoques de peças sobressalentes, trabalho extra, baixa disponibilidade e um custo de ociosidade 

dos maquinários. O autor ainda complementa: “(...) 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 3 vezes maior que quando o mesmo reparo 

for feito dentro de um modo programado ou preventivo.” 

•  Manutenção corretiva não-planejada: modelo de alto custo e baixa 

confiabilidade no qual a correção da falha ou do desempenho abaixo do esperado somente é 

realizado após a ocorrência do fato, sem nenhum acompanhamento prévio. 

• Manutenção corretiva planejada: originada de uma decisão gerencial ou de uma 

supervisão preditiva, esta manutenção ocorre de forma planejada e ordenada. Por este 

planejamento tende a ser mais barata e rápida que a anterior. 

2.5.2.2 Manutenção Preventiva: 

Modelo de manutenção planejado e com o objetivo de intervir antes que ocorra a falha, 

a manutenção preventiva possui como maior desafio a definição da programação de paradas 

dos ativos com base estatística. Kardec e Nascif (2010) corrobora este ponto de vista e reafirma 

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. 

Apesar do que foi descrito anteriormente, a manutenção preventiva tem como 

vantagem a redução na quantidade de intervenções corretivas e, com isso, a redução dos custos 

e o aumento da disponibilidade e confiabilidade dos ativos (ARAÚJO & SANTOS, 2004). 
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2.5.2.3 Manutenção Preditiva: 

Manutenção na qual ocorre um monitoramento de variáveis e parâmetros de 

desempenho de maquinas e equipamentos, com o objetivo de identificar o momento correto de 

intervir, garantindo assim o máximo aproveitamento do ativo (OTANI & MACHADO, 2008). 

Destaca-se como vantagem deste modelo, a melhora da produtividade, da qualidade e 

da confiabilidade do ativo para a empresa. 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.”  

2.5.2.4 Manutenção Detectiva: 

Modelo de manutenção recente e de maior utilização em ambientes altamente 

automatizados e/ou de grande criticidade para o processo. Objetiva-se no aumento da 

confiabilidade dos equipamentos através da detecção de falhas ocultas e não perceptíveis ao 

pessoal da operação (SOUZA, 2008). 

2.5.2.5 Engenharia de Manutenção: 

Para Kardec & Nascif (2009), a Engenharia de Manutenção pode ser entendida pela 

utilização de técnicas modernas para perseguir benchmarks e, com isso, aumentar a 

confiabilidade, disponibilidade e manutenibilidade dos equipamentos eliminando assim 

problemas tecnológicos e melhorando a gestão da mão de obra, além de elaborar novos projetos 

de melhoria de execução de atividades, fazer estudos de analises de falhas e acompanhar 

indicadores através de documentação técnica. 

Desta forma, a empresa que aplica este modelo além de estar realizando análise 

preditiva, esta garantindo uma estrutura de dados e informações que irão nortear praticas futuras 

de melhoria. 
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                                                               Figura 2 - Tipos de Manutenção  

                                                 Fonte: Adaptado de KARDEC & NASCIF (2009) 

 

2.6 GESTÃO DA MANUTENÇÃO: 

A partir da evolução tecnológica, globalização e avanço dos investimentos sobre o 

setor de manutenção, a exigência por produtividade e qualidade ficou cada vez maior, para isto, 

a função manutenção assumiu grandes responsabilidades no sentido de garantir a confiabilidade 

e disponibilidade, fatores estes refletidos diretamente no desempenho organizacional das 

corporações (NUNES & VALADARES, 2008). Alinhado a estas responsabilidades, os autores 

destacam o atendimento a três grandes clientes; 

• Proprietários dos ativos, que avaliam o retorno financeiro; 

• Usuários dos ativos, que esperam um padrão de desempenho dos 

equipamentos; 

• A sociedade, que demanda produtos nos padrões de qualidade e segurança, 

além do desejo de não falharem. 

Desta forma, a gestão da manutenção deve garantir o controle, coordenação e gestão 

dos recursos fornecidos. Souza (2008, p. 66) reforça “(...) a gestão deve estar relacionada a todo 

conjunto de ações, decisões e definições sobre tudo o que se tem que realizar, possuir, utilizar, 

coordenar e controlar para gerir os recursos fornecidos para a função manutenção e fornecer 

assim os serviços que são aguardados pela função manutenção”. 

Neste caminho, a figura a seguir ilustra a metodologia que auxilia os gestores a 

decidirem a concepção de manutenção mais adequada às características das empresas: 
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      Figura 3 - Organização do conhecimento para definição do melhor sistema de gestão da manutenção 

                                                   Fonte: Adaptado de FUENTES, 2006 

 

Os modelos de manutenção são complementares e, não substitutos. Os gestores devem 

avaliar os prós e contras de cada modelo para que possa alcançar o objetivo de proporcionar 

melhorias em termos de gestão de desempenho. 

Desta forma, gerindo suas atividades de execução e análise, a manutenção dos 

equipamentos deixa de ser um custo para a empresa e passa a ser vista como um fator estratégico 

para a redução dos 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). 
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2.6.1 Manutenção Produtiva Total (TPM): 

O conceito foi originado na década de 70 no Japão, em uma das maiores fornecedoras 

da Toyota. Slack (2009, p.613) define TPM como: “(...) é a manutenção produtiva realizada por 

todos os empregados por meio de atividades de pequenos grupos, em que a manutenção 

produtiva é a gestão da manutenção que reconhece a importância de confiabilidade, manutenção 

e eficiência econômica nos projetos de fabrica”. Já Moraes (2004) complementa o conceito e 

destaca três principais características: 

• 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. 

Complementando estas visões indicadas anteriormente, Souza (2008) indica quatro 

objetivos a serem obtidos pela metodologia: eliminação de grandes perdas, manutenção 

autônoma, manutenção planejada e educação e treinamento. 

2.6.2 Manutenção Centrada em Confiabilidade (RCM): 

O conceito foi originado na publicação de Stan Nowlan e Howard Heap em 1978, na 

qual eles indicam não haver forte correlação entre idade de equipamento e taxa de falha. Em 

linha com esta ideia, Marcorin & Lima (2003) defendem que a metodologia RCM identifica e 

mensura a confiabilidade de um sistema (equipamentos, maquinas e processos) e, de maneira 

cientifica, propõe meios para aumentar esta confiabilidade. 

Souza e Lima (2003) complementam e 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. 

Kroner (1999) apud Souza & Lima (2003), define sete passos para implantação da 

metodologia RCM, os quais serão descritos a seguir: 

Passo 1 - Seleção de equipamento/área onde será realizada a manutenção: onde os 

investimentos forem justificáveis, deve-se planejar os detalhes da manutenção, como análises 

(quando e onde), auditorias e treinamento; 

Passo 2 - Determinação do desempenho desejado e capacidade real tecnológica do 

ativo: conciliar a manutenção de maneira que o equipamento tenha sempre condições de 
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executar o que ele foi projetado para executar (“capabilidade intrínseca”) e também o que se 

deseja que ele execute (“desempenho desejado”), da maneira correta; 

Passo 3 - Análise das falhas do ativo: realizar registro e análise de falhas funcionais 

(perda de função) de acordo com as consequências para o desempenho operacional do ativo, 

classificando-as em falhas parciais e totais, falhas limites inferiores e superiores e falhas 

contexto operacional. Isso permitirá à função manutenção maior conhecimento e controle sob 

seus equipamentos; 

Passo 4 – Estudar as causas das falhas, seus efeitos e possíveis consequências: 

usualmente, é utilizado o FMEA - Análise de Modos de Falha e seus Efeitos – para conduzir as 

investigações sobre as falhas, gerando informações que justifiquem tomada de decisão para 

eliminar/amenizar a causa/efeito da falha; 

Passo 5 – Selecionar o tipo de manutenção mais adequada, de acordo com a seguinte 

classificação: tempo (preventiva), condição (preditiva) e teste (detectiva). Isso permitirá uma 

alta confiabilidade operacional do equipamento e, onde for aplicável, alta longevidade do 

mesmo com a manutenção preditiva, baixando os custos de manutenção; 

Passo 6 – Formular e Implementar o Plano de Manutenção: é importante que as 

recomendações no novo plano de manutenção sejam comparadas às já existentes, de maneira a 

decidir se devem ser propostas novas atividades, mudar as já existentes ou, até mesmo, eliminar 

algumas; 

Passo 7 – Melhoria Contínua: melhoria contínua baseada no kaisen, através de 

constantes revisões, para adaptação às novas tecnologias, aos novos problemas e às novas 

condições do ambiente. O autor destaca a importância do envolvimento de todos os setores e 

colaboradores, para que as novas melhorias atinjam a empresa como um todo e apresentem, de 

fato, resultados significativos. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 SETOR FERROVIARIO 

A evolução das ferrovias no Brasil está diretamente relacionada ao contexto 

econômico e ao nível de tecnologia. Sendo seu marco inicial caracterizado no período do ciclo 

do café, século 19, no qual a economia era primordialmente agrícola e agroexportadora. 
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Um marco do desenvolvimento do setor foi a assinatura do Decreto 100 pelo regente 

Feijó em 1835. Neste documento, o governo concedia carta de privilégios para quem fizesse 

estrada de ferro no Rio de Janeiro para as províncias de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e 

Bahia. Porém, devido a diversas questões de ordem econômica, político e social houve um 

intervalo de tempo significativo para que surgisse a primeira ferrovia, a Estrada de Ferro Mauá. 

Apesar de não ter obtido êxito, a Estrada de Ferro construída por Mauá serviu de 

estimulo para que novas pessoas investissem no segmento. A partir de 1884 até nos dias atuais 

houve grande avanço com a ampliação das linhas, surgimento de novas ferrovias e, seus ganhos 

em relação ao transporte ferroviário. 

3.1.1 A Concessão 

Fundada em 1957, a Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) consolidou 18 ferrovias 

atuantes em diferentes regiões para que pudessem se unir e, com isso, ganhar força para 

reivindicar por maior participação e investimentos no setor. Em 1992, a RFFSA foi incluída no 

Programa Nacional de Desestatização (PND), em decorrência de estudos promovidos no âmbito 

do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

A partir deste ponto diversos fatores foram discutidos, entre eles, ficou definido que o 

modelo seria de concessão e período seria de 30 anos, renováveis por igual período, além de 

arrendamento dos bens de propriedade da RFFSA, necessários às atividades operacionais das 

arrendatárias. 

Para as concessionárias foram definidas as respectivas obrigações: 

• Explorar o transporte ferroviário de cargas; 

• Utilizar equipamentos operacionais de propriedade da RFFSA; 

• Realizar investimentos na área, principalmente nas vias. 

A divisão da RFFSA em seis malhas regionais (Nordeste, Sudeste, Sul, Oeste, Centro-

Leste e Teresa Cristina) e na Malha Paulista (ex-FEPASA) ocorreu mediante um leilão, quando 

ficou firmada a transferência da concessão dos serviços de transporte ferroviário de carga ao 

setor privado. 

A partir deste ponto a RFFSA, passou a ser responsável por: 

• Fiscalização do uso de bens arrendados às concessionárias; 

• Administração dos passivos judiciais; 

• Exploração e alienação do patrimônio não-operacional; 

• Tentativa de saneamento de sua situação financeira; 
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• Implementação de ações que assegurassem a preservação do patrimônio 

histórico, artístico e cultural ferroviário. 

Essa situação perdurou até 07 de dezembro de 1999, quando a empresa foi dissolvida 

e entrou em processo de liquidação. Em maio de 2007 foi finalmente aprovado projeto de Lei 

de Conversão que encerrou o processo de liquidação da Rede Ferroviária Federal S/A. 

3.1.2 A Desestatização 

Para Pieper (2007), de 1980 a 1992, os sistemas ferroviários pertencentes à Rede 

Ferroviária Federal S.A. – RFFSA e à FEPASA – Ferrovia Paulista S.A., foram afetados de 

forma dramática, quando os investimentos se reduziram substancialmente, atingindo, na 

RFFSA em 1989, apenas 19% do valor aplicado na década de 1980. No ano de 1984, a situação 

chegou no seu pior momento e, a RFFSA, não tinha condições de gerar recursos para cobrir 

suas dívidas, além de estar degradada de tal forma que sua infra e super. estrutura impactavam 

na realização das atividades e fazia com que a competição com o modal rodoviário ficasse 

praticamente impossível. 

No ano de 1984, o Governo Federal afastou a RFFSA dos transportes urbanos e, com 

o decreto n.º 89.396, de 22/02/84, constituiu a Companhia Brasileira de Transporte Urbano – 

CBTU que ficou responsável pela prestação daqueles serviços. A partir deste momento, houve 

também uma abertura do mercado para a iniciativa privada. 

O processo de desestatização da RFFSA foi realizado com base na Lei n.º 8.987/95, 

(Lei das Concessões). Esta lei estabeleceu os direitos e obrigações para as partes envolvidas no 

processo de concessão, definindo ainda, o princípio da manutenção de equilíbrio econômico e 

financeiro e os direitos dos usuários. O processo obedeceu a seguinte cronologia: 
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                                       Tabela 2 - A desestatização das malhas da RFFSA 

                           Fonte: RFFSA e BNDES (2000). 

 

3.2 MRS LOGÍSTICA 

A MRS Logística S.A é a concessionária que opera e administra a Malha Sudeste da 

Rede Ferroviária Federal. São 1.643 Km de malha que interligam os estados de Minas Gerais, 

Rio de Janeiro e São Paulo.  A companhia foi criada em 1996, e pode ser considerada uma das 

maiores ferrovias de carga do mundo, com produção três vezes maior do que a registrada em 

1990. Pela malha da MRS também é possível alcançar os portos de Itaguaí e de Santos (o mais 

importante da América Latina). 
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                                                   Figura 4 - Mapa da malha ferroviária MRS 

                                               Fonte: Biblioteca Interna MRS (2016) 

 

O foco das atividades da MRS está no transporte de cargas gerais, como minérios, 

produtos siderúrgicos acabados, cimento, bauxita, produtos agrícolas e contêineres. Oferece 

também soluções logísticas mais amplas, atuando na logística integrada e em serviços 

ferroviários personalizados. Com isso, apesar da extensão de sua malha ser relativamente 

pequena, quase 20% de tudo que o Brasil exporta passam pelos trilhos da MRS, concentrando 

um terço de toda carga transportada por trens no país. 

Para se desenvolver com eficiência e eficácia, a MRS se destaca pelo uso intensivo de 

tecnologia e por uma cultura de inovação. Trabalha com equipamentos modernos de GPS 

(localização via satélite com posicionamento de trens em tempo real), sinalização defensiva, 

detecção de problemas nas vias com apoio de raios-X e ultrassom para detectar fraturas ou 

fissuras nos trilhos.  

Com definições claras sobre a importância do meio ambiente, a MRS implementa 

vários programas de cunho ambiental, como o gerenciamento de resíduos, a adoção de medidas 

preventivas para eliminação de processos poluidores e a recuperação de áreas degradadas com 

emprego de revestimentos vegetais. 

A MRS está em constante busca pela eficiência operacional, atuando com diferenciais 

competitivos, procurando conquistar novos clientes e realizando investimento em pessoal de 

forma a fazer da empresa a melhor operadora logística do país. 
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3.2.1 Setor manutenção na MRS; 

Para que se possa compreender o estudo descrito a seguir é necessário que se evidencia 

a estrutura do setor manutenção na empresa. Abaixo o organograma estrutural: 

 

                                  Figura 5 - Organograma da Diretoria de Manutenção da MRS  

                                             Fonte: Adaptado Biblioteca Interna MRS (2017) 

 

No caso deste trabalho em especifico, serão detalhados apenas as três gerências gerais 

que possuem interface direta com o projeto. 

3.2.1.1 Gerência Geral de Engenharia e Manutenção: 

Setor da companhia focado na elaboração, controle e fiscalização das normas e 

diretrizes técnicas das atividades realizadas na empresa, desde a homologação de fornecedores 

para aquisição de material (confiabilidade) até a auditoria de processos nas oficinas de campo. 

3.2.1.2 Gerência Geral de Planejamento e Controle da Manutenção: 

Setor de interface com diversas áreas da companhia e responsável por diversas 

atividades, dentre as quais pode-se citar: 

• Garantir a disponibilidade de ativos; 

• Planejar, programar e acompanhar o orçamento de materiais do plano de 

manutenção; 

• Elaborar orçamento e avaliar viabilidade de projetos de manutenção. 

3.2.1.3 Gerência Geral de Manutenção de Vagões: 

Setor operacional responsável pela manutenção dos ativos da empresa, neste caso 

específico, vagões das mais variadas formas e complexidades. 

3.2.2 Vagão: Estrutura e Características 

Pode-se definir genericamente os vagões como veículos ferroviários destinados ao 

transporte de cargas. Observa-se ao redor do mundo uma diversidade de formas e modelos de 
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construção destes ativos para garantir uma alocação adequada de carga e evitar riscos de 

transporte. 

A seguir será detalhada a estrutura de um vagão e a normatização para classificação 

do mesmo. 

3.2.2.1 Estrutura do vagão 

O vagão completo pode ser definido com um sistema composto de outros quatro 

subsistemas: Estrutura, Choque e Tração, Truque e Freio (Figura 6). Para aprofundar a análise 

dos subsistemas, é necessário estudar os componentes de cada parte. 

 

 

                                              Figura 6 - Divisão do Sistema Vagão em subsistemas 

                                                    Fonte: Biblioteca Interna MRS (2017) 

 

O foco deste trabalho irá se concentrar no subsistema “Estrutura”, que é composta da 

superestrutura e a infraestrutura do vagão, sendo a primeira responsável pelo acondicionamento 

da carga e, a segunda, responsável pela transmissão do peso da carga aos truques e as forças de 

um veículo ao outro através do conjunto de choque (Figura 7). 
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                           Figura 7 - Particularidades do subsistema estrutura em diferentes tipos de vagões 

                                                 Fonte: Biblioteca Interna MRS (2017) 

 

3.2.2.2 Classificação dos vagões 

No Brasil, a codificação dos vagões foi estabelecida e é controlada pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) através das normas NB 519 e NBR 11691 que obrigam 

os ativos a serem identificados da seguinte forma: 

• Grupo formado por três letras, no qual as duas primeiras identificam o tipo e o 

subtipo do vagão e, a terceira indica o peso bruto máximo por bitola; 

• Grupo formado por seis algarismos que identificam o proprietário e o número de 

série do ativo; 

• Um digito numérico de controle para evitar a ocorrência de erros de digitação; 

• Código de alocação do ativo, indicando, de acordo com a RFFSA, a regional na 

qual o vagão estava alocado; 

No caso especifico do trabalho, será estudado o vagão GDS: 

• G: vagão gôndola; 

• D: descarga em virador (car dumper); 

• S: peso máximo admitido por bitola é 100 toneladas. 
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                                                       Figura 8 - Codificação de vagões 

                                                   Fonte: Biblioteca Interna MRS (2017) 

 

3.2.3 Manutenção de Vagões na MRS 

Realizar intervenções com qualidade e segurança são alguns dos pilares da empresa 

para garantir um transporte responsável e que atenda às expectativas de seus clientes. Para isto, 

todos os anos podem ser observadas novas técnicas serem implantadas, fazendo com que o 

processo seja inovador e ao mesmo tempo preciso. 

Neste contexto, a manutenção de vagões segue dois modelos de manutenção principais 

e bem definidos, manutenção corretiva planejada e, manutenção preventiva segmentada em 

quatro categorias: VR1, VR2, VR4 e VRG. Cada um com suas particularidades e focos 

principais que serão detalhadas a seguir: 

• VR1 (Revisão Escopo 1): manutenção de escopo preventivo com foco em 

realização de testes em componentes de freios, rodeiros, truques choque e 

tração e caixa (considerada um complemento de corretiva); 

• VR2 (Revisão Escopo 2): manutenção preventiva com foco na recuperação 

condicional da caixa (superestrutura) do vagão, acumulando a realização de 

uma VR1; 

• VR4 (Revisão Escopo 4): manutenção preventiva com recuperação 

obrigatória de truque e sistemas de choque e tração não componentizados, 

recuperação da estrutura e troca obrigatória do coletor de pó, acrescida do 

escopo de VR1; 
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• VRG (Revisão Escopo Geral): manutenção preventiva com recuperação 

obrigatória de truque e sistemas de choque e tração não componetizados, 

recuperação do freio e estrutura, acrescida do escopo de VR1 

Os critérios que norteiam e delimitam estes escopos de manutenção preventiva podem 

ser por intervalo de tempo (anos) ou distância percorrida (km). Abaixo um infográfico 

representando esta situação: 

 

                                            Tabela 3 - Organograma de manutenção de vagões na MRS  

                                                       Fonte: Adaptado Biblioteca Interna MRS (2017) 

 

Ainda pode-se verificar modelos de manutenção preditiva nos componentes de maior 

valor agregado, nos quais são utilizadas diversas técnicas de acompanhamento para evitar 

impactos e perda de disponibilidade dos ativos, estes são comumente chamados de itens 

componentizados.  

3.3 IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA E PROJETO DE MELHORIA 

Nesta parte do trabalho, será descrito todo o processo necessário para a identificação 

do problema, levantamento dos riscos inerentes, além das estratégias desenhadas pela área 

técnica da empresa para tratar e minimizar o problema. 

VRG (8 a 32)

VR4 (4 a 16)

VR2 (2 a 8)

VR1 (1 a 4)

Corretiva
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3.3.1 Descrição do problema 

Conforme explicitado anteriormente, na empresa é possível verificar as mais variadas 

e complexas formas de vagões e, cada um deles transportam diferentes tipos de cargas. A 

interação entre as estruturas que compõem o sistema carga-vagão pode gerar uma infinidade de 

reações físico-químicas que trazem impactos negativos para ambos. 

Recentemente foi identificada, explicitada e tratada a degradação de vagões gôndola 

que transportam minério. As chapas que compõem a superestrutura do ativo, estavam sendo 

altamente impactadas fazendo com que gerassem grandes rachaduras nas latarias. Após uma 

série de testes de corrosividade em laboratório (realizadas pela área técnica da empresa junto a 

uma famosa universidade de Minas Gerais em 2016) e de se verificar como o minério reagia 

com o metal utilizado na construção destes ativos, foi verificado que a solução seria realizar 

“cintamentos” nestes ativos com novos modelos de chapa mais resistentes a corrosão. 

Assim como no caso descrito anteriormente, uma situação parecida foi identificada 

nos vagões gôndola que transportam carvão mineral adquiridos recentemente de uma empresa 

especializada no transporte deste tipo de carga, principalmente na região de São Paulo. Esta 

situação será o foco do trabalho e será detalhada posteriormente. 

                              

 

                                                     Figura 9 - Corrosão nos vagões GDS   

                                            Fonte: Adaptado Biblioteca Interna MRS (2017) 
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3.3.2 Origem do problema 

Diagnosticar e afirmar quais são e onde se iniciaram as atividades que levaram a situação 

atual de corrosão não é simples e exige um trabalho de equipe bem gerenciado e guiado. Porém, 

após diversos estudos e o levantamento de várias possibilidades, os técnicos e especialistas da 

empresa chegaram as seguintes situações: 

• Cumprimento parcial de procedimentos de manutenção; 

• Aumento das marcações devido a falha estrutural; 

• Alta taxa de degradação das caixas dos vagões devido a carga agressiva. 

3.3.3 Principais riscos 

Após identificar e mapear as principais causas que levaram a degradação dos ativos, o 

foco passou a ser os impactos que a companhia estava exposta com aquela situação e o que 

poderia ser feito para impedir que ocorresse. Os principais riscos identificados foram: 

• Vazamento de carga; 

• Contaminação de componentes especializados; 

• Acidente ferroviário; 

• Redução da disponibilidade de ativos; 

• Impacto na perda de volume transportado. 

3.3.4 Estratégias de manutenção 

Com o problema identificado, as causas e os riscos mapeados, a área de Engenharia 

iniciou os estudos para definir a melhor forma de solucionar a situação. Para isto, o primeiro 

passo foi realizar um levantamento na distribuição da falha ao longo de toda a frota de vagões 

GDS que totalizava 326 vagões. 

A partir do levantamento da frota, ficou evidenciado que o problema não era o mesmo 

em todos os ativos e, desta maneira, sugerir uma ação única poderia significar desperdício de 

dinheiro e tempo dos colaboradores. Desta forma, foi proposta a segregação de 187 vagões com 

problemas em quatro categorias:  

• Gravíssimo: ativos altamente impactados e com grande risco de acidente; 

• Grave: ativos também com alto impacto, porém em regiões com risco de 

moderado para alto; 

• Médio: ativos com impacto e com risco moderado de acidente; 

• Leve: ativos com baixo impacto. 
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A partir desta segregação e com a agenda de manutenção dos ativos atualizada e 

revisada, as medidas de correção seguiram três vertentes que serão detalhadas a seguir. 

3.3.4.1 Priorização de intervenção: 

Da frota total de 326 vagões, foram verificados que 187 precisariam ser priorizados e 

destinados para as oficinas antes de seu vencimento da agenda de manutenção. Desta forma, foi 

indicado que seguissem esta distribuição: 

• 98 deveriam realizar VR4/VRG para troca completa de painéis; 

• 85 deveriam realizar VR1/Corretiva nas áreas afetadas. 

3.3.4.2 Revisão de procedimento: 

Além desta priorização, a área de controle e fiscalização de processos verificou a 

necessidade de realizar alguns ajustes nos procedimentos vigentes para garantir uma maior 

confiabilidade das intervenções realizadas. A seguir, as principais alterações: 

• Verificação de chapa lateral: para os vagões GDS nas manutenções 

preventivas deve-se inspecionar visualmente a chapa quanto a existência de 

furos, rasgos e, obrigatoriamente com a presença do medidor de espessura o 

desgaste da chapa em três regiões: próximo ao frechal inferior do painel, região 

central do painel e região superior do painel. 

• Manutenção Corretiva e VR1: a medida mínima aceitável para a chapa lateral 

devera ser igual ou superior a 2,5 mm, exceto nos vagões classificados como 

gravíssimos/graves, que deverão realizar escopo de VR2. Ação: substituir chapa 

da área afetada abaixo dos parâmetros. 

• Manutenção de VR2, VR4 e VRG: não poderá haver furos, rasgos e, o 

desgaste, não poderá exceder 30% do valor original da chapa, onde o valor 

mínimo aceitável de espessura da chapa para permanência sem necessidade de 

intervenção é maior ou igual a 4,45 mm. Ação: substituir painel inteiro da lateral 

caso ele apresente furos ou rasgos. 

• Verificação de chapa da cabeceira: as orientações são as mesmas descritas 

para a chapa lateral, com troca pontual nos casos de corretiva e VR1 e, troca do 

painel completa nas demais intervenções. 
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3.3.4.3 Ajuste de matéria-prima: 

Após mapear os ativos e alterar os procedimentos visando garantir uma maior 

confiabilidade nos processos da companhia, foi verificado também a necessidade de avaliar o 

material, chapa, que estava sendo utilizado para correções na estrutura do vagão e, se o modelo 

utilizado era o ideal para a situação descrita. 

Muitos testes e estudos foram realizados e, chegou-se a conclusão que a chapa a ser 

utilizada deveria ter um maior índice de resistência a corrosão. Esta proposta foi repassada a 

área de Suprimentos da MRS, que negociou com várias empresas, para avaliar além da 

disponibilidade, os impactos financeiros que esta modificação iria trazer a companhia. 

No fim, apesar do custo unitário superior, no trade-off a confiabilidade teve maior peso 

e o material utilizado na manutenção passou por modificações para garantir uma maior 

qualidade da intervenção. Apesar das indicações do fornecedor de uma maior durabilidade e 

resistência à corrosão, a empresa ainda não teve tempo hábil de gerar dados que comprovem 

estas especificações. O processo esta sendo acompanhado pela área responsável e, deve 

começar a produzir dados mensuráveis, no próximo ano. 

3.4 RESULTADOS INICIAIS E AJUSTES 

Conforme detalhado anteriormente, as empresas do ramo logístico ferroviário 

possuem características peculiares devido sua grande expansão geográfica e variabilidade de 

cargas transportadas. Logo, se adaptar e inovar é fundamental para garantir a qualidade e 

longevidade dos ativos. 

No caso da empresa estudada, o foco e o investimento na manutenção foram 

fundamentais para que o problema detectado fosse tratado de forma rápida e efetiva, uma vez 

que se tratado de forma corretiva e sem aprofundamento poderia voltar a ocorrer em graus mais 

elevados e chegar a ocasionar, inclusive, desastres ambientais de aspectos relevantes. 

Desta forma, pode-se destacar como resultados iniciais e que contribuíram de forma 

significativa para estrutura da empresa como um todo: 

• Benchmarking: técnicas de análise e solução dos problemas foram expandidas 

para outros modelos de vagões com outros tipos de cargas; 

• Atualização de procedimentos: modernização dos procedimentos, garantindo 

o incremento de novas técnicas e ferramentas absorvidas ao longo do período. 

• Auditorias regulares e eficientes: redução dos desvios de procedimento; 
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• Redução de não conformidades; 

• Redução dos modos de falha; 

• Confiabilidade e disponibilidade de ativos para operação; 

 

Por ser um projeto implementado no fim do ano de 2017, os resultados ainda não foram 

quantificados. Porém, observa-se uma transformação de cultura do ambiente e, principalmente 

da equipe que realiza a manutenção, mostrando a importância de investir na modernização das 

atividades e no treinamento e reciclagem dos profissionais. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos dados e análises aqui expostos, pode-se concluir que a gestão da 

manutenção é de fundamental importância para que as organizações possam ter informações 

completas e disponíveis para tomar decisões estratégicas acerca da disponibilidade de seus 

ativos. 

Além disso, compreender como as diversas estruturas se interagem e como o meio 

ambiente afeta nas atividades do cotidiano é fundamental para que se possa atuar de forma a 

minimizar impactos em processos e custos para as empresas. Visto que muitas das vezes não é 

possível escolher aonde implantar ou operar uma fábrica. 

Os gestores devem sim, focar suas análises em técnicas e materiais que garantam uma 

melhor operação nestas situações, seja realizando intervenções em menores espaços de tempo 

ou seja buscando materiais mais resistentes a certos tipos de processo químico, pois desta forma 

pode-se garantir uma sobrevida maior para seus equipamentos. Além disso, auditar e garantir 

que os procedimentos e normas da empresa estão sendo cumpridos em sua totalidade são 

fundamentais para garantir a confiabilidade das intervenções. 

Por fim, vale destacar que diversos pontos do presente trabalho necessitam de 

melhorias nos próximos estudos, visto que as mudanças estão em fase inicial de implantação e, 

somente a partir dos primeiros resultados, as ações podem ser medidas e, sofrer ajustes de 

acordo com a necessidade. Porém, é importante destacar, que os ganhos de cultura da empresa 

e de confiabilidade junto a operação é significativa e segue uma tendência de melhora.  
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