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RESUMO 

Em um mundo cada vez mais competitivo, as indústrias têm se preocupado com questões 

estratégicas da produção, dentre elas, a área de manutenção. Este setor deve garantir a 

disponibilidade dos equipamentos e instalações, quando houver necessidade por parte da 

produção. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta para um 

programa de planejamento e controle da manutenção e sua implantação em uma indústria de 

pequeno porte do setor metal-mecânico em Juiz de Fora.  

A necessidade da reformulação do setor de manutenção surgiu como consequência das 

dificuldades que a empresa apresenta em seu setor de manutenção relacionado as altas taxas de 

falha e baixa disponibilidade de equipamentos críticos devido a frequência de intervenções 

corretivas, que acabam diminuindo a competitividade. Após um diagnóstico inicial sobre seu 

processo atual, foi decidido em conjunto com a gestão da empresa atuar no sentido de melhorar 

a disponibilidade dos equipamentos críticos, agindo de forma preventiva e preditiva, 

procurando diminuir o número de falhas que levam a paradas não planejadas e suas 

consequentes perdas para a organização, o que vem acontecendo devido ao caráter puramente 

corretivo atualmente empregado. 

Para tanto, foi desenvolvida uma metodologia de implantação de um planejamento e controle 

da manutenção que melhor se adequasse a realidade da empresa. Foi descrita a implementação 

de cada etapa desenvolvida pela metodologia, assim como os resultados obtidos com sua 

implantação. Ficou provado que a metodologia proposta é eficiente e gera ganhos significativos 

para a organização. 
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ABSTRACT 

In an increasingly competitive world, the industries have been concerned with strategic issues 

of production, among them, the area of maintenance. This sector should ensure the availability 

of equipment and facilities, when needed by the production. In this context, this paper is 

intended to present a proposal for a planning and control program of maintenance and its 

implementation in a small industry of the metal-mechanic sector in Juiz de Fora. 

The need of overhaul the maintenance sector has emerged as a result of the difficulties that the 

company has in this sector, like high failure rates and low availability of critical equipment due 

to the frequency of corrective interventions, which end up reducing competitiveness. After an 

initial diagnosis of its current process, it was decided in conjunction with the company's 

management, act to improve the availability of critical equipment, acting preventive and 

predictive way, trying to reduce the number of failures that lead to unplanned pauses and its 

consequential loss to the organization, that is happening due to the purely corrective 

maintenance currently used. 

So, it was developed a deployment methodology of planning and control of maintenance that 

would better fit to the reality of the company. It have been described the implementation of 

each step defined by the methodology, as well the results obtained with its implementation. It 

was proved that the proposed method is efficient and generate significant gains for the 

organization. 

 

Keywords: Maintenance. Maintenance Management. Planning and Control of Maintenance. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Em um cenário globalizado e competitivo, a manutenção tem se mostrado cada vez 

mais fundamental como questão estratégica da organização. Sua principal função é garantir a 

disponibilidade dos equipamentos e instalações. Segundo Monchy (1987, p. 5) a produção é um 

objetivo evidente da empresa, e a manutenção é a “ajuda para a produção”. 

Nesse cenário, a Manutenção deve ser competitiva, porque as organizações também 

precisam ser para sobreviver. De acordo com Pereira (2010, p. 31), a manutenção deve atuar de 

forma integrada com as demais áreas, dessa forma, a organização mantém os seus processos 

em sintonia e se torna competitiva. 

As atividades de manutenção têm objetivo de evitar a degradação dos equipamentos e 

instalações, que o mal uso e o desgaste natural causam. As degradações podem se manifestar 

como perdas de desempenho, paradas da produção, fabricação de produtos de má qualidade, 

poluição ambiental, entre outros. Essas manifestações tem uma grande influência negativa na 

qualidade e produtividade, e acabam colocando em risco a sobrevivência da empresa. Isso 

mostra que o gerenciamento da manutenção é importante para a melhoria da produtividade, 

gerando ganhos potenciais (XENOS, 1998). 

Segundo Kardec e Nascif (2009, p. 9): 

 

“A Manutenção existe para que não haja manutenção; estamos falando da manutenção corretiva 

não planejada. Isto parece paradoxal à primeira vista mas, numa visão mais aprofundada, vemos 

que o trabalho da manutenção está sendo enobrecido onde, cada vez mais, o pessoal da área 

precisa estar qualificado e equipado para evitar falhas e não para corrigi-las” 

 

Para Xenos (1998, p. 21), o objetivo da manutenção não é somente o de manter ou 

restaurar as condições físicas do equipamento, mas também de manter suas capacidades 

funcionais. Na verdade, a manutenção da condição física do equipamento tem por finalidade a 

manutenção da sua capacidade funcional, além da qualidade do produto, da integridade do meio 

ambiente e da segurança. 

Dados da Associação Brasileira de Manutenção (ABRAMAN) do ano de 2013, 

mostram que o investimento anual das indústrias com manutenção correspondeu a 4,69% do 

PIB brasileiro, como pode-se ver na tabela 1. Esse valor mostra uma importância significativa 
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da área, comprovando que a manutenção não pode ser simplesmente tratada como uma simples 

atividade de reparo. Reis et al.(2010) destacam que a manutenção é uma área estratégica da 

empresa, e não apenas operacional, contribuindo efetivamente para a excelência empresarial e 

para o equilíbrio entre gestão e técnica. 

 

Tabela 1 – Custo Anual da Manutenção com base no PIB. 
 

 

Fonte: adaptado de ABRAMAN, 2013. 

  

Nesse cenário, este trabalho apresenta um estudo sobre manutenção, e propõe a 

elaboração de um plano de manutenção para uma empresa de pequeno porte do setor metal-

mecânico em Juiz de Fora, visto que trata-se de uma empresa familiar que até o momento não 

conseguiu desenvolver um sistema de controle e programação da manutenção visando 

melhorias dentro da organização. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Como resultado do crescente aumento da competitividade, há um maior enfoque nas 

áreas estratégicas da produção, como a manutenção. Essa, precisa estar voltada para os 

resultados empresariais da organização, seu objetivo não pode ser simplesmente reparar o 

equipamento ou instalação, mas sim manter sua função disponível para operação, reduzindo ao 

máximo a probabilidade de uma parada de produção não planejada (KARDEC e NASCIF, 

2009). 
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Infelizmente, a manutenção na maioria das empresas, principalmente nas pequenas, 

ainda não segue essa lógica, o que acontece é que ela simplesmente tem o papel de “apagar os 

incêndios”, ou seja, apenas reparar o que quebrou, sem a preocupação de realmente se fazer 

ajustes e análises periódicas, que contribuiriam para constante otimização do maquinário. 

Tendo isso em vista, este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de implantar um 

planejamento e controle da manutenção em uma empresa do setor metal-mecânico de Juiz de 

Fora. Essa necessidade surgiu como consequência do teor puramente corretivo não-planejado 

da manutenção na empresa, com ausência de qualquer tipo de planejamento e controle, que 

consequentemente traz altas taxas de falha e baixa disponibilidade dos equipamentos, que 

acabam diminuindo a competitividade da empresa. 

Desse modo, este trabalho pode servir de exemplo para outras empresas que ainda não 

se preocupam com o planejamento e controle da manutenção, deixando claro que é importante 

e viável sua implantação, representando uma possibilidade de maior competitividade. 

1.3 ESCOPO DO TRABALHO 

O trabalho foi realizado em uma empresa do setor metal-mecânico em Juiz de Fora, 

mais especificamente em uma indústria de fabricação de persianas. Este trabalho teve como 

base pesquisa bibliográfica e estudo da realidade da empresa, de modo que o planejamento e 

controle da manutenção tivesse boa aplicabilidade. Assim, foi definida uma metodologia de 

implantação adequada à empresa em questão, e definida também uma área piloto de aplicação, 

a saber, a área de pintura de perfis metálicos. 

A área de pintura de perfis metálicos foi destacada pelos gestores da empresa como a 

área a ser priorizada pois, segundo eles, é a área “mais problemática” em relação à manutenção, 

por conta de suas constantes quebras e falhas, levando a uma baixa disponibilidade. 

 

1.4 ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

Segundo Monchy (1987, p. 9), a manutenção é responsável por otimizar o parque de 

equipamentos a partir de três fatores: 

 Fator econômico: menores custos de falhas, menores custos diretos de prestação, 

economia de energia, etc.; 
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 Fator humano: condições de trabalho, segurança, etc.; 

 Fator técnico: disponibilidade e durabilidade das máquinas. 

Assim, o objetivo deste trabalho é realizar um estudo teórico acerca das concepções de 

manutenção, conhecendo suas diferenças, vantagens e desvantagens, e indicar o modelo de 

planejamento e controle da manutenção que corresponde melhor ao processo produtivo da 

empresa em questão. Desse modo, através de pesquisa bibliográfica e estudo da realidade da 

empresa em questão, gerar um modelo adequado de gestão da manutenção. 

É esperado que com a realização deste trabalho, a empresa estudada obtenha uma 

diminuição dos gastos com manutenção, grande parte em longo prazo, e melhoria da 

disponibilidade do maquinário. 

Para tanto, adotou-se os seguintes passos (REIS et al. 2010): 

1. Identificar as dificuldades vividas pela empresa devido à falta de gestão da 

manutenção; 

2. Propor um modelo de planejamento e controle da manutenção; 

3. Relatar as etapas de implantação do modelo; 

4. Implantar o modelo descrevendo os resultados obtidos. 

1.5 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

O presente trabalho utiliza uma abordagem de pesquisa aplicada, pois o estudo 

desenvolvido será empregado na realidade diária da empresa. Como Vergara (2005, p. 45) bem 

explica, “a pesquisa aplicada é fundamentalmente motivada pela necessidade de resolver 

problemas concretos, mais imediatos. Tem portanto, finalidade prática, ao contrário da pesquisa 

pura, motivada basicamente pela curiosidade intelectual do pesquisador e situada sobretudo no 

nível da especulação”. 

A presente pesquisa tem caráter qualitativo por ser centrada na realidade da empresa, 

além de ser bibliográfica, documental e de campo. Pesquisa de campo é investigação empírica 

realizada no local onde ocorre o fenômeno, inclui entrevistas e aplicação de questionários. 

Pesquisa documental é baseada em registros, anais, regulamentos, comunicações informais, 

entre outros. E pesquisa bibliográfica é baseada em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, 

entre outros (VERGARA, 2010). 

Quanto ao método, foi utilizado o pesquisa-ação, que é um tipo particular de pesquisa 

onde o pesquisador (autora do trabalho) intervém de maneira participativa (gestão da 
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manutenção) na realidade observada (empresa estudada). Quanto aos fins é, portanto, 

intervencionista (VERGARA, 2010). 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O presente trabalho foi dividido em 5 capítulos, sendo eles: 

Capítulo 1 – Introdução 

Apresenta-se uma breve introdução a respeito do tema e do trabalho, constando as 

considerações iniciais, justificativa, escopo do trabalho, elaboração dos objetivos, definição da 

metodologia e estrutura do trabalho (tópico atual). 

Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica 

É feita toda a revisão bibliográfica a respeito de manutenção, possibilitando um bom 

embasamento teórico para o desenvolvimento do trabalho. 

Capítulo 3 –Metodologia proposta 

É composto pelo desenvolvimento da metodologia mais adequada desenvolvida para 

aplicação na empresa em estudo. 

Capítulo 4 – Aplicação da Metodologia proposta 

Discorre-se a respeito da aplicação da metodologia proposta no capítulo anterior, 

detalhando cada etapa executada. 

Capítulo 5 – Conclusões 

São apresentadas as conclusões obtidas com a realização do trabalho, através da 

análise da metodologia utilizada e de sua aplicação. Além dos próximos passos para avanço da 

pesquisa. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 MANUTENÇÃO 

Segundo Monchy (1987), a manutenção dos equipamentos de produção é um elemento 

chave tanto para a produtividade das empresas quanto para a qualidade dos produtos. É um 

desafio industrial que implica rediscutir as estruturas atuais inertes e promover métodos 

adaptados à nova natureza dos materiais. 

Monchy (1987), ainda faz uma boa comparação entre a saúde humana e a saúde da 

máquina, afirmando que a manutenção é a “medicina das máquinas”, como podemos ver na 

Figura 1: 

 

Figura 1 – Analogia entre saúde humana x máquina. 
 

 

Fonte: Adaptado de Monchy, 1987. 
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Xenos (1998) explica que num sentido restrito, as atividades de manutenção estão 

limitadas ao retorno de um equipamento às suas condições originais. Enquanto, em um sentido 

mais amplo, as atividades de manutenção também devem envolver a modificação das condições 

originais através da introdução de melhorias para evitar a ocorrência ou incidência de falhas, 

reduzir o custo e aumentar a produtividade. 

Assim, é importante o aumento da disponibilidade dos equipamentos, por isso um bom 

planejamento de manutenção é essencial. O desempenho insatisfatório das máquinas, a 

manutenção ineficaz e tempos de manutenção corretiva elevados aumentam as perdas de 

produção, perdas de mercado, perdas de oportunidades e reduzem os lucros, entre outras 

consequências indesejáveis (CAPETTI, 2005 apud MARQUES e RIBEIRO, 2012). 

2.2 HISTÓRICO DA MANUTENÇÃO 

2.2.1 Evolução da Manutenção 

Kardec e Nascif (2009), afirmam que nos últimos 30 anos, a manutenção passou por 

grandes mudanças, em consequência de fatores como o aumento do número e diversidade dos 

itens que devem ser mantidos, projetos mais complexos, novas técnicas de manutenção, novos 

enfoques sobre sua organização e suas responsabilidades, importância da manutenção como 

função estratégica para melhoria do resultado e aumento da competitividade, entre outros. 

Explicam ainda, que a manutenção pode ser dividida em quatro gerações. 

A primeira geração engloba o período antes da Segunda Guerra Mundial, quando a 

indústria ainda era pouco mecanizada, os equipamentos eram simples e superdimensionados. A 

manutenção era fundamentalmente corretiva não planejada (KARDEC e NASCIF, 2009). 

A segunda geração se deu ente os anos 1950 e 1970, nesse período pós Segunda 

Grande Guerra, houve grande aumento da mecanização e da complexidade das instalações 

industriais. Surge o conceito de manutenção preventiva, que nessa época consistia em 

intervenções nos equipamentos feitas em intervalos fixos. Começam a muito ser usados, os 

sistemas de planejamento e controle de manutenção, assim como a busca por meios com a 

finalidade de aumentar a vida útil dos itens físicos (KARDEC e NASCIF, 2009). 

A terceira geração começou na década de 70, quando se acelerou o processo de 

mudança das indústrias. Houve um reforço do conceito e utilização da manutenção preditiva e 

o desenvolvimento de softwares que permitiram melhor planejamento, controle e 

acompanhamento dos serviços de manutenção. Entra em evidência o conceito de confiabilidade, 
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no Brasil, por exemplo, o processo de Manutenção Centrada na Confiabilidade (MCC ou RCM 

em inglês) tem sua implantação na década de 90. Mas apesar dessa busca numa maior 

confiabilidade, a falta de interação nas áreas de engenharia, manutenção e operação impedia 

melhores resultados, logo as taxas de falhas prematuras eram elevadas (KARDEC e NASCIF, 

2009). 

Na quarta geração há uma consolidação das atividades de Engenharia da Manutenção, 

que tem na Disponibilidade, Confiabilidade e Manutenibilidade as três maiores justificativas de 

sua existência. A Manutenção prioriza a minimização de falhas prematuras, por isso a análise 

de falhas é uma metodologia consagrada como capaz de melhorar a performance dos 

equipamentos e da empresa. A manutenção preditiva é cada vez mais utilizada, há uma 

tendência na redução do uso da manutenção preventiva, uma vez que ela demanda paralização 

dos equipamentos e sistemas, e a manutenção corretiva não-planejada se torna um indicador da 

ineficácia da manutenção. A interação entre as áreas de engenharia, manutenção e operação é 

um fator de garantia de metas. Por fim, uma grande mudança dessa geração foi o aprimoramento 

da terceirização, buscando uma relação de parceria de longo prazo (KARDEC e NASCIF, 2009). 

O Quadro 1 resume bem a evolução da manutenção pelas quatro gerações agora 

descritas: 
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Quadro 1 – Evolução da Manutenção. 
 

 

Fonte: Adaptado de Kardec e Nascif, 2009. 
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2.2.2 Manutenção no Brasil 

O Documento Nacional da Manutenção: A Situação da Manutenção no Brasil é 

produzido pela ABRAMAN (Associação Brasileira de Manutenção) a cada dois anos, desde o 

ano de 1995. Seu objetivo é realizar um levantamento de dados para estabelecimento de índices, 

a nível nacional, assim como a determinação de parâmetros que possam assimilar o controle, 

melhoria e determinação do desempenho da manutenção no Brasil (OLIVEIRA, 2013). 

O Documento Nacional: A Situação da Manutenção no Brasil em suas edições de 1995 

a 2013, descrevem de forma detalhada a análise da situação da manutenção no país, atingindo 

os principais setores de produtos e serviços que movimentam a economia brasileira, servindo 

de referencial para análise da situação da Manutenção no Brasil. 

Assim, ao longo deste trabalho, de acordo a revisão da literatura a respeito de conceitos 

relacionados com Manutenção, serão usados dados do Documento Nacional da Manutenção 

para traçar considerações a respeito da situação da Manutenção no Brasil, de acordo com a 

apresentação dos tópicos. 

2.3 TIPOS DE MANUTENÇÃO 

Os tipos de manutenção existentes são caracterizados pela maneira como é feita a 

intervenção nos equipamentos, sistemas ou instalações. Existe uma gama bem grande de 

denominações para classificar os tipos de manutenção. Neste trabalho, serão abordados seis 

tipos, considerados como principais por diversos autores, são eles: manutenção corretiva não-

planejada e planejada, manutenção preventiva, manutenção preditiva, manutenção detectiva e 

engenharia de manutenção. 

 

2.3.1 Manutenção Corretiva 

A manutenção corretiva é a forma mais primitiva de manutenção, como foi mostrado 

anteriormente na Evolução da Manutenção. Ela se baseia simplesmente na correção de uma 

falha ou do desempenho menor que o esperado, ou seja, é uma manutenção de emergência. É 

dividida em duas classes: não-planejada e planejada. 

A manutenção corretiva não-planejada corrige a falha de maneira aleatória, uma 

quebra inesperada, sempre após a ocorrências do fato, sem acompanhamento ou planejamento 

anterior. Como Kardec e Nascif (2009) bem explicam, ela atua em um fato já ocorrido, não há 
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tempo para preparação do serviço, e infelizmente ainda é mais praticado do que deveria. Gera 

altos custos pois a quebra inesperada acarreta perdas na produção, perdas de qualidade, custos 

indiretos de manutenção, e ainda pode ter consequências inesperadas para o equipamento, pois 

a extensão dos danos pode ser bem maior. 

Quando a maior parte da manutenção da empresa se baseia na corretiva não-planejada, 

o departamento de manutenção é refém dos equipamentos, é comandado por eles, e não o 

contrário, como deveria acontecer, e o desempenho empresarial da Organização perde muita 

competitividade (KARDEC e NASCIF, 2009). 

A manutenção corretiva planejada se diferencia da não-planejada por ser uma decisão 

gerencial. Ela também é uma correção de uma falha ou de um desempenho menor que o 

esperado, porém se baseia na modificação dos parâmetros de condição observados pela 

manutenção preditiva (KARDEC e NASCIF, 2009). Como seu próprio nome sugere, é 

planejado, e o planejado é sempre mais barato que o não-planejado. 

Xenos (1998) ressalva que mesmo que a manutenção corretiva tenha sido escolhida 

por decisão gerencial, não se pode simplesmente se conformar com a ocorrência de falhas como 

um evento já esperado e natural, é essencial o esforço para identificar precisamente as causas 

fundamentais das falhas e bloqueá-las, evitando sua reincidência. 

 

2.3.2 Manutenção Preventiva 

É a manutenção voltada para evitar a ocorrência de falhas ou quedas de desempenho, 

através de manutenções em intervalos de tempo pré-definidos, obedecendo um plano 

previamente elaborado. Diferentemente da manutenção corretiva, a preventiva, como o próprio 

nome sugere, procura prevenir, evitar a ocorrência de falhas. É imprescindível quando o fator 

segurança se sobrepõe aos demais. 

Xenos (1998, p. 24) destaca a vantagem do uso da manutenção preventiva em face a 

manutenção corretiva: 

 

“(...) a frequência de falhas diminui, a disponibilidade dos equipamentos aumenta e também 

diminuem as interrupções inesperadas da produção. Ou seja, se considerarmos o custo total, em 

várias situações a manutenção preventiva acaba sendo mais barata que a manutenção corretiva, 

pelo fato de se ter domínio das paradas dos equipamentos, ao invés de se ficar sujeito às paradas 

inesperadas por falhas nos equipamentos.” 
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Porém, como Kardec e Nascif (2009) bem destacam, se por um lado a manutenção 

preventiva permite um bom gerenciamento das atividades, nivelamento dos recursos, além de 

previsibilidade do consumo de materiais e sobressalentes, por outro lado promove a retirada do 

equipamento ou sistema de operação para a execução das atividades programadas. Assim, deve-

se pesar os fatores para que o uso dessa política seja adequado à realidade dos equipamentos, 

sistemas ou plantas. 

Kardec e Nascif (2009) esclarecem também que nem sempre os fabricantes fornecem 

dados precisos para a adoção nos planos de manutenção preventiva, além disso, condições 

ambientais e operacionais influem significativamente na degradação dos equipamentos, logo, a 

definição de periodicidade e substituição deve ser estipulada para cada instalação. 

Como é evidenciado por Xenos (1998), muitas vezes é negligenciado pelas empresas 

o cumprimento dos itens de manutenção preventiva, e o tempo que seria gasto com a preventiva, 

acaba sendo gasto para trabalhar em falhas que surgem no dia-a-dia da produção. Isso se dá 

porque sem uma boa manutenção preventiva, as falhas tendem a aumentar, ocupando todo o 

tempo do pessoal de manutenção. 

 

2.3.3 Manutenção Preditiva 

É a manutenção que realiza acompanhamento de variáveis e parâmetros de 

desempenho de máquinas e equipamentos, com o objetivo de definir o melhor instante para a 

intervenção, com o máximo aproveitamento do ativo (OTANI e MACHADO, 2008 apud 

COSTA, 2013). 

Kardec e Nascif (2009, p. 45) bem explicam os objetivos da manutenção preditiva: 

 

“Seu objetivo é prevenir falhas nos equipamentos ou sistemas através de acompanhamento de 

parâmetros diversos, permitindo a operação contínua do equipamento pelo maior tempo possível. 

Na realidade, o termo associado à Manutenção Preventiva é o de predizer as condições dos 

equipamentos. Ou seja, a Manutenção Preditiva privilegia a disponibilidade à medida que não 

promove a intervenção nos equipamentos ou sistemas, pois as medições e verificações são 

efetuadas com o equipamento produzindo.” 

 

Kardec e Nascif (2009) ainda apontam as condições básicas para se adotar a 

manutenção preditiva: o equipamento, sistema e instalação deve permitir 
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monitoramento/medição e merecer esse tipo de ação e as falhas devem ser oriundas de causas 

que possam ser monitoradas e ter sua progressão acompanhada. 

Os benefícios do uso da manutenção preditiva envolvem redução dos prazos e custos 

de manutenção, previsão de falhas com maior antecedência, melhoria das condições de 

operação dos equipamentos, entre ouros (MIRSHAWKA, 1991 apud REIS et al.2010). 

A manutenção preditiva se baseia na leitura de variáveis críticas cujos limites são 

previamente definidos, quando as leituras ou a projeção por modelos se aproximam destes 

limites, uma intervenção de manutenção deve ser planejada, de modo a controlar a falha 

iminente (GARG e DESHMUKH, 2006, apud TOAZZA e SELLITO, 2015). Assim, sistemas 

instrumentados de aquisição e monitoramento de dados em tempo real normalmente são 

necessários (BEVILACQUA e BRAGLIA, 2006, apud TOAZZA e SELLITO, 2015). A 

detecção antecipada de uma anomalia permite um diagnóstico precoce da falha, possibilitando 

a execução de um plano de ações corretivas, no momento e na intensidade adequados ao tipo 

de falha (TOAZZA e SELLITO, 2015). Da mesma forma, o contínuo monitoramento de certas 

variáveis permite que se trace e acompanhe um perfil ao longo do tempo da condição de uso ou 

de deterioração do equipamento (GARCIA et al., 2006, apud TOAZZA e SELLITO, 2015). 

Algumas das técnicas mais usadas em estratégias de manutenção preditiva são a 

inspeção sensitiva, a análise de vibração, a termografia e a ferrografia (TOAZZA e SELLITO, 

2015). 

As estratégias baseadas em técnicas de manutenção preventiva consistiam 

originalmente na reposição ou reparo programado de componentes e subsistemas (SELLITTO, 

2005, apud TOAZZA e SELLITO, 2015). Tais técnicas evoluíram para o atual formato de 

atividades conhecido como manutenção preditiva, na qual perdas dos equipamentos são 

monitoradas antes que se tornem quebras, podendo assim ser evitadas por intervenções 

planejadas (SOLA et al., 2006, apud TOAZZA e SELLITO, 2015). 

A manutenção preditiva é a que intervém o mínimo possível na planta, oferecendo os 

melhores resultados. 

 

2.3.4 Manutenção Detectiva 

A manutenção detectiva começou a ser mencionada a partir da década de 90, ela está 

ligada a detecção de falhas ocultas ou não perceptíveis ao pessoal de operação e manutenção, 

em sistemas de proteção, comando e controle. 
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Consiste em verificações no sistema, feitas por especialistas, sem tirá-lo de operação, 

que são capazes de detectar falhas ocultas, e podem corrigir a situação, mantendo o sistema 

operando (KARDEC e NASCIF, 2009, p. 49). 

Um exemplo de aplicação de manutenção detectiva é em um circuito que comanda a 

entrada de um gerador em um hospital, se o circuito estiver com falha, e faltar energia, o gerador 

não é acionado, por isso o circuito é testado e acionado de tempos em tempos, para verificar 

sua funcionalidade e aumentar a confiabilidade. 

Logo, a manutenção detectiva é especialmente importante quando o nível de 

automação dentro das indústrias aumenta ou o processo é crítico e não suporta falhas (COSTA, 

2013). 

 

2.3.5 Engenharia de Manutenção 

A engenharia de manutenção está ligada a uma mudança cultural, uma quebra de 

paradigma, muito ligada a implantação de melhorias contínuas e mudanças na rotina das 

atividades da área de manutenção. 

A aplicação da engenharia de manutenção implica na análise e proposta de melhorias 

utilizando os dados que o sistema de preditiva colhe e armazena, ou seja, a engenharia de 

manutenção utiliza dados adquiridos pela manutenção, com o objetivo de melhoria contínua. 

Para tanto, visa aumentar a confiabilidade, disponibilidade, manutenibilidade e segurança; 

eliminar problemas crônicos e solucionar problemas tecnológicos; melhorar a capacitação 

pessoal e gerir materiais e sobressalentes; dar suporte à execução e fazer análise de falhas; 

elaborar planos de manutenção, acompanhar indicadores e zelar pela documentação técnica 

(KARDEC e NASCIF, 2009). 

A empresa que pratica engenharia de manutenção, está constantemente alimentando 

seu banco de dados, não apenas realizando preditiva, e essas informações são usadas para a 

constante melhoria dos processos e atividades de manutenção. 

A Figura 2 ilustra as diferenças dos diversos tipos de manutenção, e como a engenharia 

de manutenção se posiciona nesse cenário. 
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Figura 2 – Tipos de Manutenção. 
 

 

Fonte: Adaptado de Kardec e Nascif, 2009. 

 

2.4 PRÁTICAS DA MANUTENÇÃO: DIFERENÇAS E TENDÊNCIAS 

A adoção de uma estratégia de manutenção é uma decisão gerencial, deve estar integrada 

com as metas de produção, favorecendo aumento da disponibilidade e confiabilidade dos 

equipamentos e máquinas, redução dos custos, aumento do faturamento e da segurança 

ambiental e pessoal, entre outros. 
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Kardec e Nascif (2009, p. 59) apontam os seguintes fatores para a decisão de que tipo 

de manutenção deve ser adotado: 

- Importância do equipamento do ponto de vista operacional, de segurança pessoal, de 

segurança da instalação e do meio ambiente; 

 - Custos envolvidos no processo, no reparo/substituição e nas consequências da falha; 

- Na oportunidade; 

- Na adequabilidade do equipamento, ou seja, capacidade de adequação do 

equipamento/instalação favorecer a aplicação deste ou aquele tipo de manutenção. 

Seguindo essa lógica, é totalmente plausível adotar diferentes tipos de manutenção 

para diferentes equipamentos, máquinas e/ou áreas. Xenos (1998, p. 27) ressalta que “a melhor 

manutenção será a combinação mais adequada dos vários métodos, de acordo com a natureza e 

criticidade do equipamento para a produção”. 

A adoção de uma política predominantemente Corretiva Não-planejada, implica em 

altos custos e deixa a empresa à mercê da aleatoriedade, sendo os impactos da falha, sejam 

catastróficos ou não, apenas observados após a ocorrência da mesma (COSTA, 2013). 

Kardec e Nascif (2009) afirmam que um trabalho planejado é sempre mais barato, mais 

rápido e mais seguro que um trabalho não-planejado, e será sempre de melhor qualidade. Logo, 

a adoção de uma Manutenção Corretiva Planejada é mais vantajosa em relação à Não-planejada. 

Ainda segundo Kardec e Nascif (2009), a adoção de uma política de Manutenção Corretiva 

Planejada advém dos seguintes fatores: compatibilizar a necessidade da intervenção com os 

interesses da produção; aspectos relacionados com a segurança; melhor planejamento dos 

serviços; garantia da existência de sobressalente, equipamentos e ferramental; existência de 

recursos humanos com a tecnologia necessária para a execução dos serviços e em quantidade 

suficiente. 

Para adoção de uma Manutenção Preventiva, Kardec e Nascif (2009) apresentam os 

seguintes fatores que devem ser levados em consideração: quando não é possível a Manutenção 

Preditiva; quando aspectos relacionados à segurança tanto pessoal quanto da instalação tomam 

mandatória; por oportunidade em equipamentos críticos de difícil liberação operacional; por 

riscos de agressão ao meio ambiente; e em sistemas complexos e/ou de operação contínua. 

Ainda segundo Kardec e Nascif (2009), a adoção de uma Manutenção Preditiva deve 

vir da análise dos seguintes fatores: aspectos relacionados com a segurança pessoal e 

operacional; redução de custos pelo acompanhamento constante das condições dos 

equipamentos, evitando intervenções desnecessárias; manter os equipamentos operando, de 
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modo seguro, por mais tempo. Kardec e Nascif (2009) ainda citam que é fundamental que a 

mão-de-obra de manutenção responsável pela análise e diagnóstico seja bem treinada, pois não 

basta apenas medir, é preciso analisar os resultados e formular diagnósticos. 

A Manutenção Detectiva atua na detecção de falhas ocultas nos sistemas, garantindo 

a funcionalidade e por consequência, a confiabilidade. Kardec e Nascif (2009) explicam que 

nesse tipo de manutenção, especialistas fazem verificações no sistema, sem tirá-lo de operação, 

são capazes de detectar falhas ocultas, e preferencialmente podem corrigir a situação, mantendo 

o sistema operando. 

Já a Engenharia de Manutenção é mudança cultural na empresa, está voltada para a 

consolidação de uma rotina e principalmente por implantar melhorias. Kardec e Nascif (2009) 

bem explicam que a engenharia da manutenção é a segunda quebra de paradigma da 

manutenção. A primeira ocorre quando se passa da Preventiva para a Preditiva, ou seja, quando 

no lugar de se parar o equipamento baseado apenas no tempo, ele é mantido operando até um 

limite preestabelecido com base em parâmetros que podem ser acompanhados (vibração, 

temperatura, etc.) compatibilizando a necessidade de intervenção com a produção. A segunda 

mudança, como já dito, ocorre quando se passa a adotar a Engenharia de Manutenção, ou seja, 

não basta ter uma boa manutenção do equipamento/sistema mas, sim, ter 

equipamentos/sistemas que tenham a disponibilidade de que a empresa necessita para atender 

o mercado, o cliente, a empresa e a manutenção. 

A Figura 3 a seguir sugere um esquema para a escolha do tipo de Manutenção a ser 

adotado: 
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Figura 3 – Seleção dos Tipos de Manutenção a serem aplicados. 
 

 

Fonte: Kardec e Nascif, 2009. 

 

A Tabela 2 a seguir, retirada do Documento Nacional da Manutenção, mostra como se 

divide a aplicação de cada tipo de manutenção no Brasil: 
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Tabela 2 – Aplicação dos Recursos (H.h) por tipo de Manutenção. 
 

 

Fonte: Adaptado de ABRAMAN, 2013 

  

Pode-se observar que o tipo de Manutenção mais utilizada é a Preventiva, já que 

apresenta baixo nível de planejamento e de custo inicial, há uma tendência de estabilização do 

seu uso. Em contrapartida, a Manutenção Preditiva apresenta o menor valor da série, devido ao 

alto custo de investimento inicial e pelo paradigma de mudança de cultura, não levado em 

consideração pelas empresas que esse custo é amortecido a médio e longo prazo (OLIVEIRA, 

2013), seu uso poderia ter uma tendência de aumento, o que não é o caso. Em relação à 

Manutenção Corretiva, seu valor ainda se mantém alto, o que não é o ideal. 

Kardec e Nascif (2009, p. 58) apontam que para um futuro próximo espera-se um 

grande crescimento da Manutenção Preditiva, pequeno decréscimo da Preventiva e redução da 

Corretiva Não-planejada. Este cenário está bem claro na Figura 4 a seguir: 
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Figura 4 – Cenário Favorável para a melhoria dos resultados no Brasil. 
 

 

Fonte: Costa, 2013 adaptado de Kardec e Nascif, 2009. 

  

Apesar desse cenário de uso dos diversos tipos de manutenção, pela Tabela 3 a seguir é 

possível ver ainda o percentual de empresas onde não há o uso de nenhuma dessas práticas: 

 

Tabela 3 – Atividades de Engenharia de Manutenção nas indústrias Brasileiras. 
 

 

Fonte: Adaptado de ABRAMAN, 2011. 
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Observa-se oscilação da aplicação das atividades de Engenharia de Manutenção, muito 

disso em vista de dois aspectos: o primeiro pela evolução do conceito de atividades de 

engenharia ao longo dos anos, o que antes era considerado uma atividade de engenharia, hoje é 

considerado apenas uma técnica; e o segundo aspecto se dá pelo custo empregado nessas 

atividades (OLIVEIRA, 2013), não levado em consideração pelas empresas a amortização 

desses custos, e o eventual ganho que essas práticas trazem para a Organização. 

2.5 GESTÃO DA MANUTENÇÃO 

A função manutenção tem se transformado e tem evoluído, à medida que os gestores 

das organizações industriais têm se apercebido o quanto as falhas em equipamentos afetam a 

segurança, a qualidade e os custos da produção (SELLITO, 2007). Segundo Moubray (1996) 

apud Sellito (2007), gestores de manutenção têm adotado novos modos de pensar, tanto no 

papel de técnicos como no papel de estrategistas, ao mesmo tempo em que as limitações dos 

sistemas de gestão existentes se tornam mais visíveis. 

Xenos (1998) afirma que as atividades de manutenção resultam de ações tomadas no 

dia-a-dia para prevenir ou corrigir eventuais anomalias ou falhas detectadas nos equipamentos 

pelos operadores da produção ou pelas equipes de manutenção. E ainda explica que as 

atividades de manutenção compreendem métodos de manutenção e atividades gerenciais, que 

podem ser chamadas de funções de apoio ou funções gerenciais da manutenção. 

Kardec e Nascif (2009, p.9) apontam como deve ser a postura da gerência moderna: 

 

“A condução moderna dos negócios requer uma mudança profunda de mentalidade e de posturas. 

A gerência moderna deve estar sustentada por uma visão de futuro e regida por processos de 

gestão onde a satisfação plena de seus clientes seja resultante da qualidade intrínseca dos seus 

produtos e serviços e a qualidade total dos seus processos produtivos seja o balizador 

fundamental.” 

 

Uma modificação nos atuais sistemas de gestão da manutenção industrial é a formulação 

de uma estratégia formal de manutenção, cujas crenças subjacentes sejam fundamentadas na 

teoria da confiabilidade e de manutenibilidade (SELLITO, 2007). 



36 

 

Kardec e Nasfic (2009) afirmam que o novo papel da manutenção é um grande desafio 

gerencial, a visão sistêmica do negócio e a mudança de paradigmas e de conceitos levarão a 

grandes inovações. 

Costa (2013) conclui que “mais importante do que restringir a política de manutenção a 

uma abordagem ou outra, é necessário utilizar uma metodologia adequada de gestão do sistema 

de manutenção. Assim, a função manutenção deixará de ser um gasto adicional para a empresa 

e poderá ser encarada como fator estratégico para redução dos custos totais de produção”. 

Dentro desse cenário, serão apresentadas duas ferramentas/filosofias de manutenção: o 

TPM (Total Productive Maintenance) ou Manutenção Produtiva Total, e o RCM (Reliability-

Centered Maintenance) ou MCC (Manutenção Centrada na Confiabilidade). 

 

2.5.1 TPM (Total Productive Maintenance) ou Manutenção Produtiva Total 

A TPM surgiu no Japão na década de 70, é um sistema desenvolvido com foco na 

qualidade e na confiabilidade, eliminando perdas, reduzindo paradas e diminuindo custos. No 

Brasil, foi apresentado pela primeira vez em 1986. 

Não é apenas uma iniciativa da manutenção ou um programa de melhorias, mas uma 

filosofia operacional estratégica e que envolve toda a organização, desde os operadores até o 

nível hierárquico mais alto (SOUZA, 2004). Souza (2004) ainda cita que a TPM dirigiu sua 

atenção para a redução de custos do equipamento no seu ciclo de via, combinando manutenção 

preventiva com melhorias sustentáveis e projeto de manutenção preditiva. 

Conforme Banker (1995) apud Souza (2004, p. 32): 

 

“(...) a TPM cria um autogerenciamento no local de trabalho, uma vez que os operadores 

assumem a propriedade de seu equipamento e passam a mantê-los. A TPM se baseia no respeito 

à inteligência e ao potencial de conhecimento de todos os empregados da empresa.” 

 

Branco Filho (2000) apud Souza (2004, p.32) ainda reforça: 

 

“(...) a TPM é um sistema de organização do trabalho, no qual parte da manutenção é realizada 

pelo operador do equipamento ou máquina. Dentre as atividades realizadas pelo operador, pode-

se citar: (i) limpezas; (ii) lubrificações; (iii) ajuste e troca de ferramentas; (iv) pequenos reparos; 

e (v) verificações e inspeções visuais.” 
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A TPM tem seu foco de atuação no que ela considera as seis grandes perdas 

responsáveis pela redução do rendimento operacional global dos equipamentos: (i) perda por 

quebras ou paradas acidentais, (ii) perda por mudança de linha, (iii) perda por operação em 

vazio e pequenas paradas, (iv) perda por velocidade reduzida em relação à nominal, (v) perda 

por defeitos de produção, e (vi) perda por queda de rendimento (KARDEC e NASCIF, 2009). 

Nakajima (1989) apud Souza (2004, p. 35), bem explicou cada uma dessas perdas: 

(i) Perda por parada acidental:  

As perdas por parada acidental podem ser divididas em dois tipos: perda total da 

capacidade, quando a máquina quebra e não opera mais, e perda parcial de capacidade, quando 

o desgaste das máquinas começa a reduzir as condições originais do equipamento. 

(ii) Perda por parada durante a mudança de linha: 

Essa perda surge sempre que há uma mudança de produto na linha. São as perdas 

originadas quando um equipamento é utilizado para produzir vários produtos e, a cada mudança 

de produtos, necessitar de regulagens e ajustes. 

(iii) Perda por operação em vazio ou por pequenas paradas: 

São as paradas momentâneas resultantes de um problema qualquer que não constitui 

quebras. São as interrupções devido aos controles existentes nas máquinas e que bloqueiam seu 

funcionamento. Normalmente, com a intervenção do operador, basta dar início ao ciclo e o 

equipamento volta a operar normalmente. 

(iv) Perda por queda de velocidade: 

Essa perda se dá quando ocorre a queda da velocidade normal de trabalho ocasionada 

por problemas mecânicos, problemas relativos à qualidade ou a outros fatores que obrigam a 

produzir com velocidade reduzida. 

(v) Perda por defeito no processo: 

Compreende todas as operações relativas a retrabalhos ou mesmo à eliminação de 

produtos defeituosos gerados durante o processo de fabricação. 

(vi) Perda por defeito no início da produção: 

Esse tipo de perda é também denominado de perda para entrada em regime de produção. 

Pode ser considerado como o tempo gasto para que a produção inicie o processo normal e pode 

ser ocasionado pela instabilidade da própria operação, por ferramentas inadequadas, falta de 

manutenção, problemas de domínio técnico do operador ou falta de matérias-primas. 
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Segundo a JIPM (Japan Institute Productive Management) apud Freitas (2002), a 

estrutura do TPM é baseada em 8 pilares, onde a aplicação de todos levará a empresa a um 

resultado de excelência. Estes possuem, objetivos próprios, conforme demonstrado a seguir: 

- Pilar Manutenção da Qualidade: garantir zero defeito de qualidade, mantendo 

condições ideais de materiais, equipamentos, métodos e pessoas; 

- Pilar Melhoria Específica: conhecer e eliminar perdas de todo o processo produtivo 

através de técnicas analíticas; 

- Pilar Segurança, Saúde e Meio ambiente: busca de zero acidentes, com danos pessoais, 

materiais e ambientais, através de equipamentos confiáveis, prevenção do erro humano e 

processos e equipamentos que não agridam o meio ambiente; 

- Pilar Manutenção Planejada: busca reduzir custos de manutenção, mantendo condições 

ótimas de processos e equipamentos, através de atividades de melhoria continua e 

gerenciamento da manutenção. Suportar fortemente o Pilar de Manutenção Autônoma; 

- Pilar Office TPM: identificar e eliminar perdas administrativas; tipicamente reduz 

tempo e aumenta a qualidade/precisão das informações; 

- Pilar Controle Inicial: aproveitar o conhecimento adquirido por melhorias e introduzir 

novos projetos sem qualquer tipo de perda (velocidade, qualidade, tempo, custo, quebras, etc.); 

- Pilar Educação e Treinamento: desenvolver o conhecimento e habilidades suportando 

os outros pilares no desenvolvimento das atividades de TPM; 

- Pilar Manutenção Autônoma: detectar e lidar prontamente com as anormalidades 

observadas nos equipamentos, de forma a manter condições ideais de funcionamento. 

Esses oito pilares definem e norteiam a filosofia do TPM, cujo foco é a “Falha Zero” ou 

“Quebra Zero”. Kardec e Nascif (2009) delimitam as medidas que são fundamentais para a 

obtenção e conquista definitiva da quebra zero: 

- Estruturação das condições básicas para a operação: limpeza da área, asseio, 

lubrificação e ordem; 

- Obediência às condições de uso: operar os equipamentos dentro das condições e limites 

estabelecidos; 

- Regeneração do envelhecimento: recuperar o equipamento por problemas de 

envelhecimento e evitar quebras futuras; eliminar as causas de envelhecimento dos 

equipamentos; restaurar os equipamentos, periodicamente, retornando-os às condições 

originais; ter o domínio das anomalias que provocam a degradação dos componentes internos 
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através dos cinco sentidos das pessoas e das técnicas e instrumentos que fornecem a condição 

das máquinas (vibração, temperatura...); 

- Sanar os pontos falhos decorrentes de projeto: corrigir eventuais deficiências do 

projeto original; fazer previsão da vida média através de técnicas de diagnóstico; 

- Incrementar capacidade técnica: capacitação e desenvolvimento do elemento humano, 

de modo que ele possa perceber, diagnosticar e atuar convenientemente. 

Kardec e Nascif (2009) ainda apresentam um esquema de implementação da TPM, 

conforme o Quadro 2 a seguir: 
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Quadro 2 – Etapas da Implementação da TPM. 
 

 

Fonte: Adaptado de Kardec e Nascif, 2009. 

Fase Nº Etapa Ações

.Divulgação da TPM em todas as áreas 

da empresa

.Divulgação através de jornais internos

.Seminário interno dirigido a gerentes 

de níveis superior e intermediário

.Treinamento de operadores

3

Definição do Órgão ou 

Comitê responsável pela 

implantação

.Estruturação e definição das pessoas 

do Comitê de Implantação

4 Definição da Política e Metas
.Escolha das metas e objetivos a serem 

alcançados

5
Elaboração do Palno Diretor 

de Implantação

.Detalhamento do plano de 

implantação em todos os níveis

Introdução 6

Outras atividades 

relacionadas com a 

introdução

.Convite a fornecedores, clientes e 

empresas contratadas

7
Melhorias em máquinas e 

equipamentos

.Definição de área e/ou equipamentos 

e estruturação das equipes de trabalho

.Implementação da Manutenção 

Autônoma, por etapas, de acordo com 

programa

.Auditoria de cada etapa

.Condução da Manutenção Preditiva

.Sobressalentes, Ferramentas e 

Desenho...

.Treinamento de pessoal de operação 

para desenvolvimento de novas 

habilidades relativas a manutenção

.Treinamento de pessoal de 

manutenção para análise, diagnóstico, 

etc.

.Formação de líderes

.Educação de todo o pessoal

.Gestão do fluxo inicial

.LCC (Life Cycle Cost)

.Candidatura ao Prêmio PM

Busca de objetivos mais ambiciosos

Divulgação e treinamento 

inicial

Comprometimento da alta 

administração
1

2

8

9

Realiação da TPM  seu 

aperfeiçoamento

Estrutura para controle e 

gestão dos equipamentos 

numa fase inicial

Desenvolvimento e 

capacitação de pessoal

Consolidação

Estruturação do Setor de 

Manutenção e condução da 

Manutenção e condução da 

Manutenção Preditiva

Estruturação da Manutenção 

Autônoma

10

11

12
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Costa (2013) afirma que o foco da metodologia da TPM é capacitar os operadores para 

que conduzam a manutenção de forma espontânea e trabalhem proativamente para a melhoria 

das condições equipamentos, aliando a isso, a capacitação da equipe de manutenção para que 

seja polivalente, atuando na busca permanente de economias, seja através de reprojetos, seja 

através da eliminação dos obstáculos à produção. 

 

2.5.2 RCM (Reliability-Centered Maintenance) ou MCC (Manutenção Centrada na 

Confiabilidade) 

O conceito de confiabilidade foi introduzido na manutenção por um trabalho sobre 

falhas em equipamentos eletrônicos de uso militar, nos anos 1950, nos Estados Unidos. A tarefa 

foi conduzida por um grupo de estudos da Federal Aviation Administration, para a indústria 

aeronáutica, cujas conclusões reorientaram os procedimentos de manutenção até então vigentes: 

(i) se um item não possui um modo predominante e característico de falha, revisões 

programadas afetam muito pouco o nível de confiabilidade deste item; e (ii) para muitos itens, 

a prática de manutenção preventiva não é eficaz (MOUBRAY, 1996 apud SELLITO, 2007). 

Para um item cujo reparo é impossível, tal como um satélite artificial, a confiabilidade 

é a duração esperada de desempenho sem falhas, sob condições de projeto. Para itens reparáveis, 

como equipamentos industriais, a confiabilidade é a probabilidade de desempenho sem falhas 

durante um dado intervalo de tempo, sob as condições de projeto (ELSAYED, 1996 apud 

SELLITO, 2007). 

Segundo Kardec e Nascif (2009), a RCM é uma metodologia que estuda um 

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

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

Desse modo, é uma ferramenta de suporte à decisão gerencial. 

Segundo Souza e Lima (2003) apud Costa (2013), diferentemente de outras 

metodologias, a RCM busca direcionar e replanejar a manutenção de uma área/equipamento 

específico ou da empresa como um todo, e é a própria empresa que vai dizer qual o nível de 

serviço que deseja ou que considera aceitável para seus equipamentos, de acordo com 

especificações de projeto, custo x benefício, custo e impacto de falhas, entre outros. 

Kardec e Nascif (2009) definem os seguintes passos para a implantação da RCM: 

- Seleção do sistema; 

- Definição das funções e padrões de desempenho; 
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- Determinação das falhas funcionas e de padrões de desempenho; 

- Análise dos modos e efeitos das falhas; 

- Histórico de manutenção e revisão da documentação técnica; 

- Determinação de ações de manutenção: política, tarefas, frequência. 

Ainda Kardec e Nascif (2009) recomendam a aplicação das sete perguntas abaixo para 

enquadrar um equipamento, componente ou sistema no processo de RCM: 

1. Quais são as funções e os padrões de desempenho do item no seu contexto operacional 

atual? 

2. De que forma ele falha em cumprir suas funções? 

3. O que causa cada falha operacional? 

4. O que acontece quando ocorre cada falha? 

5. De que forma cada falha tem importância? 

6. O que pode ser feito para prevenir cada falha? 

7. O que deve ser feito, se não for encontrada uma tarefa preventiva apropriada? 

Para responder a cada questão, a RCM utiliza métodos e ferramentas de um conjunto 

aberto de soluções, seguindo uma sequência estruturada. 

Kardec e Nascif (2009) apontam os principais resultados gerados pela implantação de 

análise pela RCM: 

- Melhoria da compreensão do funcionamento do equipamento ou sistema, 

proporcionando uma ampliação de conhecimentos aos participantes de especialidades diversas; 

- Desenvolvimento do trabalho em grupo, com reflexos altamente positivos na análise, 

solução de problemas e estabelecimento de programas de trabalho; 

- Definição de como o item pode falhar e das causas básicas de cada falha, 

desenvolvendo mecanismos de evitar falhas que possam ocorrer espontaneamente ou causadas 

por atos das pessoas; 

- Elaboração dos planos para garantir a operação do item em um nível de performance 

desejado. Esses planos englobam: planos de manutenção; procedimentos operacionais; lista de 

modificações ou melhorias, normalmente a cargo da Engenharia, que fogem ao escopo de 

trabalho da Operação e da Manutenção, e são necessárias para que o item atinja e permaneça 

no patamar de performance desejado. 
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2.6 PLANEJAMENTO E CONTROLE NA MANUTENÇÃO (PCM) 

Em um serviço de manutenção, a função planejamento é particularmente trabalhosa e 

delicada, os seus trabalhos são variados e a noção de urgência é mais frequente e com maiores 

consequências que na produção (MONCHY, 1987). Monchy (1987) também cita os problemas 

a serem resolvidos pelo planejamento da manutenção: dependência da produção (paradas de 

fabricação); segurança (prazos das restrições); acompanhamento dos trabalhos subcontratados, 

geralmente numerosos na manutenção; suprimento das peças de reposição; meios de 

manutenção especiais a tornar disponíveis; triagem das urgências de intervenções corretivas. 

A Produção engloba a Manutenção e a Operação, sendo que estas ocupam um mesmo 

nível hierárquico dentro de uma organização produtiva (VIANA, 2006). Esta tendência se 

comprova pela Tabela 4 abaixo, onde em 2013, 44,30% das empresas pesquisadas, a 

manutenção subordina-se à Diretoria e Superintendência, sendo que em 1995 este número era 

de 86,08% e, em 1997, de 80,00%. 

 

Tabela 4 – Nível Hierárquico da Manutenção nas Empresas Brasileiras. 
 

 

Fonte: Adaptado de ABRAMAN, 2013. 

  

Logo, a tendência é que a Manutenção ocupe um nível de gerência departamental, da 

mesma forma que a operação. E o PCM é um órgão de suporte à manutenção, sendo diretamente 

ligado à gerência de departamento (VIANA, 2006). 

Viana (2006, p. 53) explica que o reporte das informações concernentes aos serviços 

de manutenção possui uma grande importância no gerenciamento de um processo produtivo, 
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pois com um banco de dados organizado é possível acompanhar toda a trajetória de um 

equipamento, e os problemas que o cercam; assim, é possível análise com exatidão de dados 

que servem de base para projetos de engenharia, estudo de troca de fornecedores, melhoria da 

mantenabilidade e tomada de decisões baseadas em fatos mensuráveis. 

Para que o PCM possa ser implantado é essencial a estruturação de um Sistema de 

Planejamento e Controle, que pode ser manual ou informatizado. Segundo Reis et al. (2010) 

apud Tavares (1987), “para que os envolvidos com tomada de decisão na área de manutenção 

possam ter informações confiáveis para basear a sua determinação é preciso que dados sejam 

buscados e gerados convenientemente no mais breve espaço de tempo possível, produzindo 

assim, relatórios, tabelas e gráficos com conteúdo conciso”. 

O Quadro 3 abaixo mostra resumidamente benefícios e desvantagens na utilização de 

sistemas de controle de manutenção manual versus informatizado: 

 

Quadro 3 – Comparação entre sistemas de controle de manutenção manual versus informatizado. 
 

 

Fonte: Reis et al., 2010 

  

Pela Tabela 5 a seguir, retirada do Documento Nacional da Manutenção realizado pela 

ABRAMAN, podemos ver os tipos de programas de controle de manutenção e sua porcentagem 

de uso no Brasil: 
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Tabela 5 – Tipos de Programas de Controle da Manutenção usados no Brasil. 
 

 

Fonte: Adaptado de ABRAMAN, 2009. 

  

Pela Tabela 5 fica claro a importância de um sistema de controle da manutenção, 

percebe-se o investimento considerável das empresas com programas (softwares) nessa área de 

PCM. Porém, apesar do alto índice de uso de pacotes de programas externos, grande parte das 

empresas ainda se utilizam de planilhas eletrônicas (18,95%), o que aponta para grandes 

oportunidades de melhoria e crescimento do setor. 

Viana (2006, p. 163) enumera os objetivos de um sistema de controle de manutenção: 

- Organizar e padronizar os procedimentos ligados aos serviços de manutenção, tais 

como: solicitação de serviços, programação de serviços e informações provenientes do banco 

de dados; 

- Facilitar a obtenção de informações da manutenção, por exemplo, custo do 

equipamento, performance, características técnicas, etc; 

- Gerenciar a estratégia de manutenção através dos planos preventivos, de forma a 

garantir que as tarefas planejadas sejam emitidas em formas de Ordem de Manutenção; 

- Aumentar a produtividade da manutenção através de informações, otimização de 

mão-de-obra e/ou priorização dos serviços; 
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- Controlar o estado dos equipamentos; 

- Fornecer relatórios de histórico dos equipamentos, bem como dos indicadores de 

manutenção. 

Viana (2006) ainda explica que deve-se estudar a realidade da manutenção da empresa, 

fazendo um paralelo com suas necessidades, assim traçando o perfil do sistema de controle de 

manutenção mais adequado para o PCM em questão. 

2.7 INDICADORES DA MANUTENÇÃO 

Os indicadores da manutenção ou índices de manutenção são medidas ou dados 

numéricos estabelecidos sobre os processos que queremos controlar, permitem o 

acompanhamento e quantificação dos processos, sendo dados chave para a tomada de decisão. 

Segundo Viana (2006, p. 139), os indicadores de manutenção não só acompanham os 

desafios da manutenção, mas também sua rotina diária. Ainda explica que devem retratar 

aspectos importantes no processo da planta, e o PCM deve avaliar a melhor forma de 

monitoramento do processo, acompanhando aquilo que agrega valor. 

Viana (2006) aponta alguns indicadores que são referência no que tange manutenção, 

são eles: 

- MTBF (Mean Time Between Failures) ou TMPF (Tempo Médio para Falhar): é 

definido como a divisão da soma das horas disponíveis do equipamento para a operação, pelo 

número de intervenções corretivas neste equipamento no período. Se o valor de MTBF 

aumentar com o tempo, é um sinal positivo para a manutenção, pois indica que o número de 

intervenções corretivas vem diminuindo, e consequentemente o total de horas disponíveis para 

a operação, aumentando. 

- MTTR (Mean Time To Repair) ou TMPR (Tempo Médio para Reparo): é a divisão 

entre a soma das horas de indisponibilidade para a operação devido à manutenção, pelo número 

de intervenções corretivas no período. Se o MTTR diminuir com o tempo, é um sinal positivo 

para a manutenção, pois significa que os reparos corretivos são cada vez menos impactantes na 

produção; 

- Disponibilidade operacional: é a capacidade de um item estar em condições de 

executar uma certa função em um dado instante ou durante um intervalo de tempo determinado. 

Matematicamente pode-se dizer que é a relação entre as horas trabalhadas e as horas totais no 

período; 
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- Custo de manutenção por faturamento: é a relação entre os gastos totais com 

manutenção, e o faturamento da companhia; 

- Custo de manutenção por valor de reposição: é a relação entre o custo total de 

manutenção de um determinado equipamento com o seu valor de compra; 

- Backlog: é a relação entre a demanda de serviços e a capacidade de atendê-los, ou 

seja, é a soma de todas as horas previstas de HH em carteira, divididas pela capacidade instalada 

da equipe de executantes; 

- Índice de retrabalho: representa o percentual de horas trabalhadas em ordens de 

manutenção encerradas, reabertas por qualquer motivo, em relação ao total geral trabalhado no 

período. Tem a finalidade de verificar a qualidade dos serviços de manutenção, se as 

intervenções são definitivas, ou paliativas gerando um constante retorno ao equipamento. Logo, 

o ideal seria que seu valor fosse zero; 

- Índice de corretiva: é o percentual das horas de manutenção que foram dedicadas em 

corretivas. Seu objetivo é fornecer a real situação da ação, planejamento e programação; 

- Índice de preventiva: é o percentual das horas de manutenção que foram dedicadas 

em preventivas, sendo o oposto do índice de corretiva; 

- Taxa de frequência de acidentes: é o número de acidentes com milhão de HH 

trabalhado. Mensura a eficiência das ações em busca de um ambiente seguro para o trabalho. 

A Tabela 6 abaixo, retirada do Documento Nacional da Manutenção no Brasil, 

realizado pelo ABRAMAN, mostra os indicadores de manutenção mais utilizados no Brasil: 
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Tabela 6 – Principais Indicadores de Desempenho utilizados. 
 

 

Fonte: Adaptado de ABRAMAN, 2011. 

  

Segundo a Tabela 6, o indicador Disponibilidade Operacional está representando uma 

variável inversa, ou seja, a Indisponibilidade Operacional. Um dos maiores objetivos das 

empresas é aumentar a disponibilidade dos recursos de máquinas e equipamentos, e valores 

hoje no patamar de 80% apresentam uma evolução. No indicador Custos, observa-se uma 

tendência de queda para o custo anual em relação ao valor dos ativos, essa tendência corrobora 

para o esforço que as empresas brasileiras têm feito para a redução dos custos de manutenção 

e na gestão de ativos. O indicador TMPF ou MTBF (Tempo Médio para Falhar) tem uma 

tendência de crescimento, cada vez mais a manutenção deixa de ser função de apoio para os 

processos produtivos e passa a cumprir papel estratégico, garantindo Disponibilidade e 

Confiabilidade, otimizando assim o TMPF. Porém ainda é preciso reduzir o TMPR ou MTTR 

(Tempo Médio pra Reparo) que apresenta uma tendência de aumento, comprometendo a 

Disponibilidade Operacional (OLIVEIRA, 2013). 

No entanto, como também se pode observar pela tabela, ainda são pouco utilizados no 

Brasil indicadores ligados à preservação ambiental e também os ligados à moral e satisfação 
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dos trabalhadores; é um forte indicativo de que a maior parte das empresas nacionais ainda deve 

passar por uma evolução caso aspirem se tornar empresas de classe mundial (COSTA, 2013). 

2.8 QUALIDADE NA MANUTENÇÃO 

A Gestão pela Qualidade Total (GQT) ou Total Quality Management (TQM) é um 

processo de gerenciamento que se originou no Japão na década de 50, tornando-se popular no 

Ocidente na década de 80. Segundo Kardec e Nascif (2009), atualmente a TQM é parte 

integrante do processo de gerenciamento em todos os ramos de atividade: indústria, comércio, 

educação, governo, etc. Afirmam também que a TQM é uma ferramenta eficaz para se obter a 

satisfação do cliente e alcançar a competitividade empresarial. 

Kardec e Nascif (2009, p. 163) explicam o papel da manutenção no sistema de 

qualidade: 

 

“O sistema de qualidade de uma organização é formado por vários subsistemas que se interligam 

através de relações extremamente fortes e independentes. Nesse contexto, a manutenção tem um 

papel preponderante. Como a sua missão é garantir a disponibilidade da função dos 

equipamentos e instalações, de modo a atender a um programa de produção ou de serviço com 

preservação do meio ambiente, confiabilidade, segurança e custos adequados, cabe à manutenção 

fazer a coordenação dos diversos subsistemas fornecedores, aí incluímos a engenharia e o 

suprimento de materiais, entre outros, de modo que o cliente interno principal, que é a operação, 

tenha a instalação de acordo com as necessidades da organização para atingir suas metas 

empresariais. A integração destes subsistemas atuando como verdadeiros times é, com certeza, 

o fator crítico de sucesso mais importante de uma empresa.” 

 

Kardec e Nascif (2009) definem os seguintes fatores como implementadores do 

processo: 

- Maiores confiabilidade e disponibilidade operacional; 

- Maior competitividade; 

- Maior produtividade; 

- Redução dos custos de manutenção e globais; 

- Eliminação de desperdícios; 

- Redução de retrabalhos; 

- Maiores motivação e espírito de equipe. 
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Para ter sucesso, segundo Xenos (1998), a TQM precisa ser praticada por todas as 

pessoas, através do giro do ciclo PCDA (Plan-Do-Check-Action ou Planejamento-Execução-

Verificação-Atuação). 

O PCDA, como Kardec e Nascif (2009) bem explicam, se trata de gerenciar processos: 

planejando, acompanhando a execução, verificando se há desvios e, quando necessário, fazendo 

as devidas correções. A figura a seguir mostra as etapas do ciclo PCDA: 

 

Figura 5 – Etapas do ciclo PCDA. 
 

 

Fonte: Adaptado de Kardec e Nascif (2009). 

  

Xenos (1998) descreve princípios para o desenvolvimento da TQM em qualquer 

organização: 

- As ações devem ser orientadas para a satisfação das necessidades e expectativas dos 

clientes; 

- A situação atual da empresa deve ser conhecida; 

- Devem ser reconhecidos os pontos fracos do local de trabalho; 

- Decisões devem ser orientadas por prioridades, atacando primeiro o mais crítico 

deixando de lado o menos importante; 

- O processo é mais importante que os resultados; 

- Levantamento de dados através da observação de fatos; 

- A qualidade se faz durante o processo produtivo, logo, a atuação deve ser preventiva; 

- Estabelecimento de um sistema para evitar reincidência dos problemas. 

Kardec e Nascif (2009) enumeram princípios básicos que se aplicam à TQM e à 

manutenção: 



51 

 

- Satisfação Total dos Clientes; 

- Gerência participativa; 

- Desenvolvimento Humano (Aprendizado Contínuo); 

- Constância de Propósitos (visão de futuro e ações coerentes com essa visão); 

- Desenvolvimento Contínuo; 

- Gerenciamento dos Processos (aplicação correta e completa do ciclo PDCA); 

- Delegação; 

- Disseminação das Informações; 

- Garantia da Qualidade – Gerenciamento da Rotina; 

- Não-aceitação de erros (repetitivos e por omissão). 

A Tabela 7, retirada do Documento Nacional da Manutenção, realizado pela 

ABRAMAN, mostra as principais ferramentas utilizadas para promover a qualidade nas 

empresas brasileiras: 

 

Tabela 7 – Ferramentas Utilizadas para Promover a Qualidade da Manutenção. 
 

 

Fonte: Adaptado de ABRAMAN, 2013. 

A Tabela 7 mostra que o a ferramenta mais utilizada para promover a qualidade é o 5’s, 

muito mais pela facilidade de implantação do que pela eficácia, longe de ser uma ferramenta 
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específica aplicada a Manutenção. O RCM (MCC) e o TPM são relativamente bem utilizados, 

bem como as ferramentas de análise de falha (RCFA e FMEA). Há uma tendência de que as 

ferramentas MCC (Manutenção Centrada na Confiabilidade) e 6 Sigma sejam mais utilizadas, 

ao passo que a 5’s caia. 

Pela Tabela 8 abaixo, também retirada do Documento Nacional da Manutenção, 

realizado pela ABRAMAN, é possível também analisar a qualidade na manutenção no Brasil, 

desta vez através da filosofia básica do sistema de qualidade utilizada na manutenção nas 

empresas brasileiras: 

 

Tabela 8 – Filosofia básica do sistema de qualidade utilizada na manutenção. 
 

 

Fonte: Adaptado de ABRAMAN, 2011. 

 

Pela Tabela 8, fica claro que a gestão da Manutenção nas indústrias brasileiras ainda 

está muito ligada ao Sistema de Gestão da Qualidade, esse cenário não é o ideal, e é provável 

que essa tendência continue para próximos períodos, ou seja, levará algum tempo para que as 

indústrias brasileiras tratem a função de uma forma mais estratégica, sem a vincularem ao 

sistema de gestão ou normatização (OLIVEIRA, 2013). 
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2.9 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA MANUTENÇÃO 

A atividade manutenção é encontrada em todos os lugares e situações, por isso a sua 

estruturação e sua subordinação na empresa podem ter variações em virtude da diversificação 

das atividades e porte das empresas, porém a filosofia básica é a mesma (KARDEC E NASCIF, 

2009). 

A forma de atuação da manutenção pode ser centralizada, descentralizada e mista. 

A manutenção centralizada, como podemos ver na Figura 6 abaixo, é composta por 

um único órgão de manutenção, com o mesmo nível dos órgãos operativos, atendendo a 

qualquer tipo de necessidade de intervenção, em qualquer setor demandado (SOUZA, 2008 

apud COSTA, 2013). Segundo Kardec e Nascif (2009), a manutenção centralizada é praticada 

pela maioria das pequenas e médias empresas, e também por grande parte das indústrias de 

processamento pelas características do layout que proporciona uma grande concentração de 

equipamentos numa área relativamente pequena, como por exemplo, fábricas de cimento, 

refinarias e plantas petroquímicas. 

 

Figura 6 – Estrutura organizacional centralizada da manutenção. 
 

 

Fonte: Souza, 2008 apud Costa, 2013. 

 

A manutenção descentralizada, como podemos ver na Figura 7 abaixo, é caracterizada 

por uma equipe própria de manutenção para cada área de processo, sendo essa responsável tanto 

pela execução quanto pelo planejamento e controle (SOUZA, 2008 apud COSTA, 2013). Como 

Kardec e Nascif (2009) explicam, a grande distância entre as diversas linhas de produção e as 

características do processo em indústrias de grande porte promovem uma tendência pela 

manutenção descentralizada, como por exemplo, em grandes usinas siderúrgicas. 
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Figura 7 – Estrutura organizacional descentralizada da manutenção. 
 

 

Fonte: Souza, 2008 apud Costa, 2013. 

  

A manutenção mista, mostrada na Figura 8 a seguir, combina as duas anteriores, pois 

oferece autonomia a cada área de processo para realizações cotidianas e, ao mesmo tempo, é 

gerida por um único órgão onde são disponibilizados os métodos e processos de controle 

padronizados (SOUZA, 2008 apud COSTA, 2013). Segundo Kardec e Nascif (2009) ela é bem 

aplicada em plantas grandes e muito grandes, pois proporciona as vantagens da estrutura 

centralizada e da descentralizada. 
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Figura 8 – Estrutura organizacional mista da manutenção. 
 

 

Fonte: Souza, 2008 apud Costa, 2013. 

  

Na Tabela 9 abaixo, retirada do Documento Nacional da Manutenção reproduzido pela 

ABRAMAN, podemos ver a distribuição das estruturas organizacionais de manutenção no 

Brasil: 

 

Tabela 9 – Distribuição das estruturas organizacionais da manutenção. 
 

 

Fonte: Adaptado de ABRAMAN, 2013. 

  

A tabela mostra que até 2013 havia uma tendência de migração de estruturas 

centralizadas para estruturas organizacionais mistas, provavelmente significa um crescimento 

das indústrias, já que a estrutura organizacional mista da manutenção é adequada para grandes 

indústrias. 
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2.10 TERCEIRIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO 

Terceirizar deve ser uma relação de parceria, trazendo vantagem competitiva para a 

empresa contratante, através de uma economia de escala, e para a empresa contratada através 

de uma maior especialização, comprometimento com resultados e autonomia gerencial 

(KARDEC E NASCIF, 2009). 

É uma ferramenta estratégica e deve ser utilizada de maneira adequada pois envolve 

qualidade, segurança, custos e aspectos legais, e portanto, seu uso inadequado ou incorreto pode 

trazer prejuízos para a empresa. 

A terceirização na manutenção é vantajosa, principalmente, em empresas cujo setor de 

manutenção não apresenta um nível de serviço coerente com seus objetivos e, nesse caso, a 

terceirizada poderia suprir essa carência, pois esta é sua especialidade (COSTA, 2013). 

Kardec e Nascif (2009) apontam condições básicas para terceirizar: 

- Definir quais atividades podem ser terceirizadas no todo ou em parte, tendo especial 

cuidado com as atividades-fim e estratégicas, onde se inclui parte da manutenção; 

- Verificar a existência no mercado de empresas prestadoras de serviço ou mesmo 

possibilidade de serem desenvolvidas; 

- Objetivar resultados de médio e longo prazo e não, simplesmente, redução de custo 

no curto prazo; 

- Estabelecer relações de parceria; 

- Procurar a melhoria contínua de resultados, com ganhos divididos entre as partes; 

- Estabelecer indicadores de resultados nas áreas de qualidade, atendimento, custo, 

segurança moral e meio ambiente; 

- Ter como premissa o crescimento tecnológico do prestador de serviços. 

Também é definido por Kardec e Nascif (2009), vantagens e desvantagens da 

terceirização: 

- Vantagens: aumento da qualidade; redução de custos; transferência de processos 

suplementares a quem os tenha como atividade-fim; redução de estoques, quando se contrata 

com fornecimento de material; flexibilidade organizacional; melhor administração do tempo 

para gestão do negócio; diminuição do desperdício; redução das áreas ocupadas. 

- Desvantagens: aumento da dependência de terceiros; aumento de custos quando, 

simplesmente, se empreiteriza; aumento do risco empresarial pela possibilidade de queda na 
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qualidade; redução de especialização própria; aumento do risco de acidentes pessoais; aumento 

do risco de passivo trabalhista, dependendo da qualidade da contratação. 

Deve-se avaliar, de acordo com os objetivos e estratégias traçadas, se a terceirização 

realmente é o melhor caminho a ser seguido para a empresa ou setor. E se a opção for terceirizar, 

deve-se traçar indicadores para acompanhar e avaliar sua evolução na empresa. 

As Tabelas 10, 11 e 12 abaixo, retiradas do Documento Nacional da Manutenção 

reproduzido pela ABRAMAN, mostram um pouco sobre a terceirização no Brasil: 

 

Tabela 10 – Tendência de Contratação de Serviços de Manutenção. 
 

 

Fonte: Adaptado de ABRAMAN, 2013. 
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Tabela 11 – Conceito dos Serviços de Manutenção Contratados. 
 

 

Fonte: Adaptado de ABRAMAN, 2013. 

 

Tabela 12 – Critérios Utilizados na Contratação de Serviços de Manutenção Pelas Empresas. 
 

 

Fonte: Adaptado de ABRAMAN, 2013. 
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Pela Tabela 10, vemos que a terceirização da manutenção é uma realidade em 

crescimento no Brasil. Na Tabela 11 pode-se perceber que os conceitos “bom” e “muito bom” 

nos serviços de manutenção contratados englobam cerca de 60% em 2013 e 72% em 2011 das 

opiniões das empresas contratantes. A Tabela 12 mostra que “Qualidade e Preço” continuam 

sendo os fatores mais importantes para as empresas quando da contratação de serviços, isso 

mostra que a empresas brasileiras estão preocupadas não só com o preço quando buscam a 

terceirização da manutenção, mas também com a qualidade do serviço oferecido, o que é 

condizente já que a manutenção é função estratégica da empresa. 
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3. METODOLOGIA PROPOSTA 

Conforme descrito na seção 1.4, este trabalho tem por objetivo, com base no estado da 

arte, e do estudo e percepção da realidade da empresa em questão, desenvolver um 

planejamento e controle da manutenção que se adeque da melhor forma às características dessa 

empresa, de modo que o planejamento e controle da manutenção tenha boa aplicabilidade. 

Dessa forma, foi definida uma metodologia de implantação adequada à empresa, e definida 

também uma área piloto de aplicação, conforme explicitado anteriormente, a área de pintura de 

perfis metálicos. 

A área de pintura de perfis metálicos foi destacada pelos gestores da empresa como a 

área a ser priorizada, pois segundo eles, é a área “que apresenta maiores oportunidades de 

melhoria” em relação à manutenção, por conta de suas constantes quebras e falhas, levando a 

uma baixa disponibilidade. Portanto, foi decidido desenvolver o presente trabalho nessa área. 

Por se tratar de uma indústria familiar de pequeno porte, possuindo por volta de 80 

funcionários, com as decisões muito centralizadas, os focos acabaram sendo direcionados aos 

ligados a questões financeiras diretas, e até o momento não se conseguiu desenvolver um 

sistema de programação e controle da manutenção que visasse melhorias dentro da organização. 

Para entender melhor a situação da manutenção na empresa, e poder desenvolver o 

planejamento da manutenção com a melhor aplicabilidade possível, foi desenvolvido um estudo 

da realidade da organização. 

3.1 ESTUDO DA REALIDADE DA EMPRESA 

Para entender a realidade da empresa e estabelecer uma estrutura para o modelo de 

manutenção, foram seguidas as etapas: 

- Entrevistas com envolvidos na manutenção na fábrica: gestores, operadores, 

encarregados e mecânicos. Através das entrevistas foi possível entender como a área está 

estruturada e os motivos pelos quais não haver um modelo de controle de manutenção em uso; 

- Análise do processo produtivo: foram coletadas informações importantes do processo, 

e através de análise foi possível determinar criticidade, necessidade de inspeções e manutenções; 

-Coleta de dados sobre o setor de manutenção: procura de dados nos quais a empresa se 

baseia para a tomada de decisões. Neste caso, não foi verificado nenhum relatório gerencial, 

manual de manutenção, nem especificações técnicas dos equipamentos presente na empresa; 
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- Registro e análise das informações adquiridas: análise de todos os dados levantados 

pelas etapas anteriores visando a montagem de uma proposta de controle da manutenção. 

O Quadro 4 sintetiza as etapas de estudo: 

 

Quadro 4 – Etapas do estudo da realidade da empresa. 
 

 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

A Figura 9 mostra parte das etapas de estudo, incluindo registros das entrevistas, 

exibidos em conjunto, de modo a facilitar a visualização dos problemas enfrentados: 
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Figura 9 – Registro das etapas do estudo. 
 

 

Fonte: Arquivo da Autora. 

 

Com a conclusão das etapas de estudo, notou-se claramente os problemas enfrentados 

no cotidiano da empresa, em função da falta de um programa de planejamento e controle da 

manutenção devidamente estruturado e aplicado. 

Dentre os problemas identificados, é possível citar: 

- Baixa produtividade devido as constantes falhas; 

- Tempos de parada para manutenção muito extensos; 

- Inexistência de um controle e desempenho da manutenção; 

- Inexistência de uma manutenção preventiva, sendo puramente corretiva não-planejada: 

a empresa só arruma os equipamentos após apresentarem falhas; 

- Inexistência de uma programação de paradas para revisão dos equipamentos; 

- Ausência de ordens de serviço de manutenção, gerando confusão no momento do 

mecânico executar o reparo, por falta de informação sobre o problema; 

- Não há codificação dos equipamentos, dificultando padronização dos processos; 

- Ausência de documentação técnica dos equipamentos; 

- Ausência de um histórico da manutenção de cada equipamento, pois não são realizadas 

anotações sobre os serviços. 
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Identificados todos esses problemas, fica muito claro o atual cenário da manutenção em 

que a empresa vive: totalmente precário e sem informações, há uma necessidade em se 

desenvolver uma proposta de manutenção industrial, onde haja uma programação, controle e 

acompanhamento da manutenção. 

No próximo tópico serão descritas as etapas da metodologia proposta, definidas após 

estudo inicial da realidade da empresa. 

3.2 DEFINIÇÃO DAS ETAPAS DA METODOLOGIA 

Após o estudo da realidade da manutenção na empresa, e identificada a necessidade de 

implantação de um planejamento e controle eficaz da manutenção, foi elaborada uma 

metodologia, proposta em 5 etapas, a saber: 

- Etapa 1: Cadastro e codificação dos equipamentos; 

- Etapa 2: Criação de ordens de serviço de manutenção; 

- Etapa 3: Desenvolvimento de um sistema de banco de dados, que armazene histórico, 

custos e materiais utilizados para manutenção de cada equipamento; 

- Etapa 4: Concepção de um planejamento para manutenção preventiva e preditiva; 

- Etapa 5: Definição dos indicadores para controle de desempenho da manutenção. 

Logo, buscou-se propor algo que estivesse enquadrado no atual cenário da empresa e 

que fosse de fácil aplicabilidade em função do baixo nível de instrução de alguns componentes 

da equipe, e também com a finalidade de manter a mesma quantidade de funcionários, visando 

a permanência dos custos neste sentido. 

O Quadro 5 sintetiza a metodologia proposta: 
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Quadro 5 – Etapas da metodologia proposta. 
 

 

Fonte: Elaborado pela Autora. 
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3.3 DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ETAPAS 

3.3.1 Cadastro e codificação dos equipamentos 

A primeira etapa da metodologia foi o cadastro de cada equipamento, que tem a 

finalidade de registrar o maior número de dados possíveis dos equipamentos, possibilitando 

rápido acesso a qualquer informação necessária. 

A codificação dos equipamentos gera organização e agilidade no acompanhamento de 

sua vida útil, o seu histórico de quebras, custos, etc. É feita com a finalidade de individualizar 

e identificar cada equipamento. 

 

3.3.2 Criação de ordens de serviço de manutenção 

A segunda etapa consistiu na criação de ordens de serviço de manutenção, através dela 

é possível montar um histórico de cada equipamento, sendo de suma importância para a 

organização do sistema de manutenção.  

As informações contidas na ordem de serviço, organizadas em histórico, servem de base 

para tomada de decisão gerencial e para o funcionamento adequado das rotinas de manutenção. 

 

3.3.3 Desenvolvimento de um sistema de banco de dados 

A terceira etapa consistiu na criação de um banco de dados, que tem o objetivo de 

armazenar todos os dados que são informados por colaboradores através das ordens de serviço. 

Desta forma, é possível manter um histórico de tudo o que foi realizado em cada equipamento, 

quando foi realizado, qual o custo, os motivos de parada para manutenção, tempos de paradas 

e possibilita os cálculos dos índices de desempenhos da manutenção.  

Permite ao responsável, uma visão ampla do cenário de manutenção, através da 

avaliação permanente dos dados deste controle. Serve de base para a tomada de decisões 

gerenciais, que se forem acertadas, podem proporcionar aumento da rentabilidade, utilização 

mais eficiente dos recursos de mão de obra e materiais e melhoria no desempenho e 

confiabilidade dos equipamentos. 
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3.3.4 Concepção de um planejamento para manutenção preventiva e preditiva 

A quarta etapa consistiu no planejamento da manutenção, que visa estabelecer um 

controle e uma periodicidade no setor de manutenção, bem como preservar o bom 

funcionamento dos equipamentos utilizados na empresa, assegurado assim, uma produção de 

qualidade sem perdas de tempo ou até, de produtos.  

Desta forma, os equipamentos e instalações devem ser mantidos em estado de 

adequação e em condições para funcionar adequadamente atendendo as exigências da 

programação da produção. 

 

3.3.5 Definição dos indicadores de desempenho da manutenção 

A última etapa da metodologia proposta, foi a escolha dos indicadores de desempenho 

da manutenção, que possuem a função de avaliação do desempenho do setor de manutenção, 

com a finalidade de medir e indicar se o caminho que está sendo percorrido é o correto e se há 

necessidade de melhorar algum resultado, agregando valor à organização. 
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4. APLICAÇÃO DA METODOLOGIA PROPOSTA 

4.1 CADASTRO E CODIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

O presente trabalho foi desenvolvido no setor de pintura da empresa, composto por 4 

maquinários, sendo 3 máquinas de pintura e uma estufa.  

A estufa funciona por queimador a gás, e as três máquinas de pintura são distintas, cada 

uma destinada a demandas diferentes: máquina de pintura através do processo coil coating, 

máquina de pintura através do método de cortina d’água, e cabine de pintura epóxi. 

A codificação foi feita com a finalidade de individualizar e identificar o equipamento, o 

que possibilita um acompanhamento de sua vida útil, o seu histórico de quebras, custos, entre 

outros. Assim, se fez a identificação das 4 máquinas, gerando 4 códigos diferentes. 

Visando a simplificação, foram utilizados códigos alfanuméricos, por serem fáceis de 

montar, memorizar e por possuírem maior amplitude. Desta forma, o código contém o tipo de 

equipamento e por último a sequência, caso no futuro seja duplicada alguma máquina.  

Estão representados na Figura 10, os códigos dos equipamentos que foram criados para 

a empresa em estudo: 
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Figura 10 – Codificação dos equipamentos. 
 

 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

4.2 CRIAÇÃO DE ORDENS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 

A ordem de serviço é muito importante para a organização do sistema de manutenção, 

pois através dela é possível montar um histórico de cada equipamento. 

Na empresa em estudo, as intervenções de manutenção são feitas sem nenhum pedido 

ou registro: quando acontece alguma falha em um equipamento, o operador aciona o 

responsável pela manutenção, e esse, agora ciente do ocorrido, vai até o equipamento realizar 

o reparo. Simplesmente assim, sem nenhuma formalização para registro. 

Considerando essa mudança de cultura como sendo parte importante da estruturação 

do planejamento da manutenção, possibilitando criação de histórico, e como segunda etapa da 

metodologia proposta, foi criada uma ficha de ordem de serviço da manutenção. 
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A ordem de serviço criada contém as seguintes informações:  

-Numeração; 

- Setor; 

- Nome do equipamento; 

- Código do equipamento;  

- Descrição da falha constatada; 

- Nome e assinatura do requisitante do serviço; 

- Data e hora da falha; 

- Descrição do serviço executado; 

- Materiais necessários; 

- Custo; 

- Observações adicionais (caso houver); 

- Nome e assinatura do executante do serviço; 

- Data e hora do início e do término do serviço. 

A Figura 11 mostra a ordem de serviço criada: 
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Figura 11 – Ordem de serviço de manutenção. 
 

 

Fonte: Elaborado pela Autora. 
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Após definida a ordem de serviço, foi estabelecido um local na empresa onde ficariam 

essas ordens de serviço em branco. A partir da falha de um determinado equipamento, o 

operador deve pegar uma ordem de serviço, preencher manualmente os campos do requisitante, 

e encaminhá-la ao responsável pela manutenção, avisando que o equipamento precisa ser 

verificado. O responsável pela manutenção recebe a ordem de serviço e realiza a verificação ou 

reparação do equipamento, e preenche manualmente os campos do executante. 

Posteriormente, as ordens de serviço são lançadas em um banco de dados, que armazena 

os dados e histórico dos equipamentos. 

4.3 DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE BANCO DE DADOS 

Para que os envolvidos com tomada de decisão na área de manutenção possam ter 

informações confiáveis para se basear é preciso que dados sejam buscados e gerados 

convenientemente no mais breve espaço de tempo possível, produzindo assim, relatórios, 

tabelas e gráficos com conteúdo conciso. 

Empresas de maior porte e que já possuem uma organização da manutenção 

consolidada, normalmente tendem a utilizar sistemas informatizados, procurando assim uma 

melhor gestão de seus ativos. No entanto, ainda existe um grande número de empresas, 

provavelmente indústrias menores, que ainda utilizam sistemas simples de controle de 

manutenção através de programas como, Excel e Word (REIS et al. 2010). 

Portanto, como a empresa em estudo neste trabalho se enquadra como pequena empresa, 

é interessante que se trabalhe num primeiro momento, com esses programas no controle da 

manutenção, pois além de serem mais simples e fáceis de lidar, não geram nenhum custo 

adicional para a empresa. 

Elaborou-se em Excel, uma planilha com a intenção de armazenar todos os dados que 

são informados por colaboradores através das ordens de serviço. Desta forma, é possível manter 

um histórico de tudo o que foi realizado em cada equipamento, quando foi realizado, qual o 

custo, os motivos de parada para manutenção, tempos de paradas, entre outros. 

Com estas informações, torna-se possível calcular os índices de desempenho da 

manutenção, essenciais para acompanhamento do desempenho da manutenção, medindo e 

indicando se o caminho que está sendo percorrido é o correto e se há necessidade de melhorar 

algum resultado, que agregam valor de alguma forma à organização. 
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A avaliação permanente desse controle por parte do responsável serve de base para a 

tomada de decisões gerenciais que podem proporcionar aumento da rentabilidade, utilização 

mais eficiente dos recursos de mão-de-obra e materiais, e melhoria no desempenho e 

confiabilidade dos equipamentos. 

Abaixo, as Figuras 12, 13, 14 e 15 ilustram e mostram o funcionamento do Banco de 

Dados criado para Histórico de Manutenção: 

 

Figura 12 – Tela inicial do sistema de registro de manutenção. 

 

Fonte: Elaborado pela Autora. 
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Figura 13 – Interface de registro da manutenção. 
 

 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Esta interface prevê a inserção manual por parte do usuário de todas as informações 

presentes na ordem de serviço de manutenção. 
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Figura 14 – Exemplo de um registro de manutenção sendo adicionado. 
 

 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Figura 15 – Exemplo de um registro de manutenção sendo localizado e posteriormente excluído. 
 

 

Fonte: Elaborado pela Autora. 
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Após o registro ser adicionado, os dados são então transferidos para aba de histórico 

da planilha que registra as informações de cada manutenção realizada através de programação 

VBA, assim como quando um registro é excluído, também é excluído da aba de histórico. A 

Figura 16 mostra a aba de histórico da planilha: 

 

Figura 16 – Banco de dados de manutenção. 
 

 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

  

Dessa forma, o sistema desenvolvido permite o registro de praticamente todas as 

informações de manutenção, propiciando um histórico confiável e que proporciona a criação 

de relatórios, tabelas e gráficos com conteúdo conciso. 

Como descrito anteriormente, esse controle gera informações que servem de base para 

decisões gerenciais a respeito da manutenção, que se acertadas, proporcionam aumento da 

rentabilidade, utilização mais eficiente dos recursos de mão-de-obra e materiais, e melhoria no 

desempenho e confiabilidade dos equipamentos. 

4.4 CONCEPÇÃO DE UM PLANEJAMENTO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

PREDITIVA 

Essa etapa pode ser considerada fundamental para a mudança de conceito de 

manutenção da empresa, pois busca associar a manutenção preventiva e preditiva no cenário 

atual da organização, que só realiza corretiva não-planejada. 

Para essa etapa, foi escolhido o equipamento mais crítico do setor para serem 

elaboradas atividades de rotina de manutenção. A ideia é que depois da validação do 
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funcionamento desse plano de manutenção neste equipamento, sejam elaboradas e aplicadas 

atividades de manutenção aos outros. 

Para identificação do equipamento mais crítico, foram feitas análises com os dados 

armazenados no histórico, descrito na etapa anterior. Utilizou-se para análise o software da 

empresa ReliaSoft, Synthesis Plataform versão 10. 

Com os dados do histórico, foi possível analisar duas máquinas, que geraram uma 

quantidade de informação mais significativa para análise, devido à maior incidência de falha: 

Pintura coil coating (PCC–01) e Estufa de queimador a gás (EQG–01).  

Foram gerados no software 3 gráficos para cada máquina, que auxiliaram na 

identificação da mais crítica. Para se trabalhar com uma maior confiabilidade dos dados, pelo 

fato do histórico de manutenção ser recente e por isso não conter ainda uma variedade grande 

de ocorrências, assumiu-se um erro possível de 5%. Nos gráficos, as linhas azuis indicam curvas 

geradas com os dados, e as linhas vermelhas indicam as curvas com erro de 5%: 

 

Figura 17 – Confiabilidade da PCC-01 em função do tempo. 
 

 

Fonte: Resultado de simulação pela ferramenta Weibull do software Synthesis Plataform. 
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Figura 18 – Confiabilidade da EQG-01 em função do tempo. 
 

 

Fonte: Resultado de simulação pela ferramenta Weibull do software Synthesis Plataform. 

 

Pela comparação entre os dois gráficos (Figuras 17 e 18), percebe-se que a 

confiabilidade da máquina PCC-01 é mais crítica que a da EQG-01. A curva de confiabilidade 

pelo tempo mostra uma queda muito rápida do valor de confiabilidade da PCC-01 em 

comparação com a EQG-01.  
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Figura 19 – Probabilidade de Falha da PCC-01 em função do tempo. 
 

 

Fonte: Resultado de simulação pela ferramenta Weibull do software Synthesis Plataform. 
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Figura 20 – Probabilidade de Falha da EQG-01 em função do tempo. 
 

 

Fonte: Resultado de simulação pela ferramenta Weibull do software Synthesis Plataform. 

 

Assim como a confiabilidade, a probabilidade de falha da PCC-01 é mais crítica que a 

da EQG-01. Isso fica claro quando se observa os dois gráficos (Figuras 19 e 20): a probabilidade 

de falha em função do tempo da PCC-01 aumenta muito mais cedo do que a da EQG-01. 
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Figura 21 – Taxa de Falha da PCC-01 em função do tempo. 
 

 

Fonte: Resultado de simulação pela ferramenta Weibull do software Synthesis Plataform. 
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Figura 22 – Taxa de Falha da EQG-01 em função do tempo. 
 

 

Fonte: Resultado de simulação pela ferramenta Weibull do software Synthesis Plataform. 

 

Pela análise dos dois gráficos (Figuras 21 e 22), fica claro que a taxa de falha da PCC-

01 é mais crítica que a da EQG-01. Isso se dá pelo aumento precoce da taxa de falha em função 

do tempo da PCC-01 em comparação com a EQG-01. 

Pela análise da confiabilidade, probabilidade de falha e taxa de falha da PCC-01 e da 

EQG-01 através dos gráficos gerados, percebe-se que o equipamento mais crítico do setor é a 

máquina de pintura coil coating (PCC-01). Essa identificação está alinhada com a visão da 

empresa, que também havia identificado na etapa de entrevistas esse equipamento como o mais 

crítico. Logo, a identificação feita neste trabalho está alinhada com o conhecimento tácito da 

empresa. 

O processo coil coating é um processo contínuo de revestimento (linha de pintura) de 

bobinas metálicas (aço ou alumínio) a base de tintas líquidas. Inicia-se com o desbobinamento 

das bobinas metálicas, com duas desbobinadeiras, uma vez que as duas chapas são pintadas 

simultaneamente. Em seguida, as chapas passam pelos rolos puxadores e posteriormente pelo 
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primeiro conjunto de rolos tencionadores, que servem para manter a chapa tencionada. Na 

cabine de pintura ocorre a aplicação da tinta, com um conjunto de rolos de borracha. A secagem 

da tinta ocorre na estufa, por efeito do calor durante o processo de aquecimento. O resfriamento 

da chapa pintada é feito com o auxílio de um ventilador enquanto a chapa é tensionada por 

outro conjunto de rolos. Na última etapa todo material é bobinado, com o auxílio de duas 

bobinadeiras. 

Todo o processo pode ser resumido no seguinte fluxo: Desbobinadeiras → Rolos 

puxadores → Rolos S1 → Rolos de pintura → Estufa → Ventilador → Rolos S2 → 

Bobinadeiras, como verificado na Figura 23: 

 

Figura 23 – Linha de pintura coil coating. 
 

 

Fone: Adaptado de Machado (2006). 

 

Foram montados dois planos de atividades de manutenção para a máquina, um a ser 

realizado pelo próprio operador, baseando-se nos conceitos do TPM, onde o próprio operador 

se envolve com a manutenção da máquina que opera, e outro a ser realizado pelo técnico de 

manutenção. 

As atividades de manutenção foram construídas através da análise do histórico de 

manutenção que foi criado, pesquisa em literatura, e entrevistas com os integrantes da equipe 

de manutenção. As Figuras 24 e 25 mostram os dois planos de atividades desenvolvidos: 
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Figura 24 – Ficha de atividades de manutenção do operador. 
 

 

Fonte: Elaborado pela Autora. 
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Figura 25 – Ficha de atividades de manutenção do técnico de manutenção. 
 

 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

As atividades presentes na ficha de atividades de manutenção do operador, assim como 

sua periodicidade, são: 

- Limpar bandejas recolhedoras de tinta e da caixa de tinta (diária após cada pintura); 

- Verificar as condições das botoeiras, sinaleiros e chave geral (diária); 

- Verificar a existência de ruídos e vibrações anormais em toda máquina (diária); 

- Lubrificar engrenagens e correntes (semanal); 

- Verificar vazamento de óleo na caixa de engrenagem (semanal); 

- Verificar nível de óleo na caixa de engrenagem (semanal); 

- Limpar externamente toda a máquina (carenagens, proteções, quadro de comando, 

equipamentos e acessórios) (mensal); 
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- Testar funcionamento de emergência e verificar condições (mensal); 

- Verificar existência de peças soltas, quebradas, amassadas, etc. em toda máquina 

(mensal). 

As atividades presentes na ficha de atividades de manutenção do técnico de 

manutenção foram definidas semanais, a saber: 

- Revisão visual do estado geral da máquina e seu estado de conservação; 

- Verificar a existência de ruídos e vibrações anormais em toda máquina; 

- Conferir o estado e folga das engrenagens; 

- Revisão e ajuste das folgas dos rolos; 

- Conferir estado da lubrificação; 

- Verificar nível de óleo na caixa de engrenagem; 

- Inspeção geral de toda a instalação elétrica e reaperto de todos os contatos elétricos; 

- Verificar e lubrificar os rolamentos dos motores; 

- Verificar e/ou substituir correias dos motores. 

As atividades, assim como sua periodicidade, podem mudar de acordo com a 

identificação de necessidade, esta identificação se dá através do cálculo dos índices de 

desempenho da manutenção, que serão abordados no próximo tópico, sendo a última etapa da 

metodologia proposta por este trabalho. 

Com a finalidade de apresentar e explicar tanto ao operador quanto ao técnico de 

manutenção as atividades de manutenção que deverão ser desenvolvidas na máquina, foram 

criadas fichas de integração de atividades. Através dela é explicado a cada um como 

desenvolver as atividades, e documentá-las na ficha. As Figuras 26 e 27 mostram as fichas de 

integração de atividades de cada um: 
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Figura 26 – Ficha de integração de atividades do operador. 
 

 

Fonte: Elaborado pela Autora. 
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Figura 27 – Ficha de integração de atividades do técnico de manutenção. 
 

 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Como verificado, o modelo de manutenção proposto tem por objetivo estabelecer um 

controle e uma periodicidade no setor de manutenção, bem como preservar o bom 

funcionamento dos equipamentos utilizados na empresa, assegurado assim, uma produção de 

qualidade sem perdas de tempo ou até, de produtos. Desta forma, os equipamentos e instalações 

devem ser mantidos em estado de adequação e em condições para funcionar adequadamente 

atendendo as exigências da programação da produção. 
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4.5 DEFINIÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DA MANUTENÇÃO 

Nessa etapa foi prevista a elaboração de indicadores de desempenho para o processo. 

Os indicadores, como explicado anteriormente, deverão refletir de fato o desempenho da 

manutenção, de modo que se possa avaliar a efetividade de ações de melhoria através da 

comparação dos resultados, e também se tenha como identificar pontos em que ainda são 

necessárias melhorias. 

Assim, os indicadores devem medir o desempenho das etapas desenvolvidas, sua 

efetividade, aplicabilidade e identificação dos pontos que melhorias ainda serão necessárias. 

Todos indicadores de desempenho da manutenção escolhidos foram abordados na 

Revisão Bibliográfica. 

O primeiro indicador é o MTBF (Mean Time Between Failures) ou TMPF (Tempo 

Médio para Falhar), sua meta é o aumento de seus índices, indicando que o número de 

intervenções corretivas diminuiu, ao passo de que o total de horas disponíveis para manutenção 

aumentou. É medido pela divisão da soma das horas disponíveis do equipamento para a 

operação, pelo número de intervenções corretivas nesse equipamento no período, conforme 

evidenciado na Equação 1: 

 

Equação 1 – Indicador MTBF. 
 

𝑀𝑇𝐵𝐹 =
∑𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑚 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑚 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

O segundo indicador é o MTTR (Mean Time To Repair) ou TMPR (Tempo Médio 

para Reparo), sua meta é a diminuição de seus índices, indicando que os reparos corretivos são 

cada vez menos impactantes na manutenção. É medido pela divisão entre a soma das horas de 

indisponibilidade para a operação devido à manutenção, pelo número de intervenções corretivas 

no período, como mostra a Equação 2: 

 

 

Equação 2 – Indicador MTTR. 
 

𝑀𝑇𝑇𝑅 =
∑𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑚 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑜𝑠 𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
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O terceiro indicador é a disponibilidade operacional, sua meta é o aumento de seus 

índices, indicando o aumento da capacidade do equipamento executar sua função em um 

intervalo de tempo determinado. É calculado pela relação entre as horas trabalhadas e as horas 

totais no período, como é possível observar na Equação 3: 

 

Equação 3 – Indicador disponibilidade operacional. 
 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
∑ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑖𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜

∑ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠
 

 

O quarto indicador é o índice de retrabalho, o ideal é que seu valor fosse zero (realidade 

ainda distante na empresa em estudo), indicando qualidade dos serviços de manutenção, com 

intervenções definitivas, e não paliativas, que geram um constante retorno ao equipamento. 

Representa o percentual de horas trabalhadas em ordens de serviço de manutenção encerradas, 

reabertas por qualquer motivo, em relação ao total geral trabalhado no período. A Equação 4 

demonstra como deverá ser feito o cálculo: 

 

Equação 4 – Indicador índice de retrabalho. 
 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 =
∑𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑜 𝑚𝑒𝑠𝑚𝑜 𝑓𝑖𝑚 𝑛𝑜 𝑚𝑒𝑠𝑚𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

∑𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

O quinto indicador é o custo de manutenção por faturamento, e sua meta é a diminuição 

de seus índices, como o próprio nome sugere. É a relação entre os gastos totais com manutenção, 

e o faturamento da companhia, como pode ser observado na Equação 5: 

 

Equação 5 – Indicador custo de manutenção por faturamento. 
 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛çã𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
∑𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛çã𝑜

∑𝑓𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 

 

A periodicidade de análise de cada indicador deverá ser mensal. Deverão ser 

estabelecidas metas numéricas para eles assim que haja registro por tempo suficiente para tal. 
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4.6 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

Com base nas etapas de implantação da proposta foi possível observar os pontos que 

se destacaram durante a aplicação de cada uma. 

A primeira etapa, cadastro e codificação dos equipamentos, individualizou cada 

equipamento, gerando agilidade e organização no acompanhamento de sua vida útil, o seu 

histórico de quebra, custos, etc.  

A etapa de implantação das ordens de serviço, proporcionou a construção de um 

histórico para cada equipamento, fundamental para a organização do sistema de manutenção, 

pois as informações contidas na ordem de serviço, organizadas em histórico, servem de base 

para tomada de decisão gerencial. Um ponto que pode ser melhorado, é o fato das ordens de 

serviço serem manuais, e em alguns casos, os colaboradores (operadores e técnico de 

manutenção) não as preencherem adequadamente, gerando retrabalho na coleta de informações. 

A etapa seguinte, desenvolvimento de um sistema de banco de dados, possibilitou a 

criação de um histórico, com custos, materiais utilizados, motivos e tempos de paradas, que foi 

uma das bases utilizadas para identificar o equipamento mais crítico e as atividades de 

manutenção designadas a ele, que fizeram parte da etapa seguinte (concepção de um 

planejamento para manutenção preventiva e preditiva). Estas informações também são 

importantes, como descrito anteriormente, como base para tomada de decisão gerencial. Como 

o banco de dados foi desenvolvido em Excel, não foi incorporado ao atual sistema que gerencia 

a organização, isso pode ser visto de forma positiva, já que o input das informações fica 

centralizado, evitando erros provenientes de informações cruzadas. 

A etapa de implantação de um planejamento para manutenção preventiva e preditiva 

ainda será realizada na organização estudada, o atraso de sua implementação se deu pois 

ocorreu uma queda na demanda de serviço no setor de pintura da empresa, que ficou parado por 

semanas, atrasando a continuidade da aplicação da proposta aqui desenvolvida. Como todo 

trabalho foi desenvolvido com apoio direto dos gestores da empresa, tão logo que a linha voltou 

a operar, ainda que em tempo reduzido, as melhorias propostas a partir dessa etapa então 

entraram em processo de validação por parte da organização, que mostrou interesse e 

disponibilidade no desenvolvimento da aplicação das melhorias aqui propostas. Espera-se que 

as soluções elaboradas sejam incorporadas ao setor, e que elas proporcionem um aumento da 

confiabilidade do equipamento, redução da manutenção corretiva e aumento da preditiva e 

preventiva, além de auxiliar no aumento da rentabilidade do setor. 
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Com a aplicação das melhorias aqui elaboradas, será feito um acompanhamento da 

manutenção por meio dos indicadores, proporcionando um comparativo numérico entre antes 

e depois de sua implantação, e serão estabelecidas metas numéricas para os indicadores 

apontados.  

Espera-se que com a implantação das melhorias propostas, e a verificação de um melhor 

desempenho da manutenção através dos resultados dos indicadores, a organização perceba 

razões para dar continuidade à gestão da manutenção. 
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5. CONCLUSÕES 

Pelo apresentado, pode-se concluir que como o trabalho foi elaborado com o objetivo 

de estruturar um planejamento e controle da manutenção que se adequasse melhor à realidade 

da organização estudada, bem como dar início ao processo de implantação através da 

metodologia desenvolvida, os objetivos pretendidos foram alcançados. 

O cadastro e codificação dos equipamentos individualizou e identificou cada 

equipamento, possibilitando um acompanhamento de sua vida útil, histórico de quebras, custos, 

etc. 

A criação das ordens de serviço de manutenção organizou o sistema de manutenção e 

possibilitou montar um histórico de cada equipamento.  

O desenvolvimento de um sistema de banco de dados permitiu melhor organização e 

estruturação dos dados informados pelos colaboradores através das ordens de serviço de 

manutenção, o que proporcionou manter um histórico de tudo que foi realizado em cada 

equipamento. Através de análises das informações contidas no histórico, foi possível identificar 

o equipamento mais crítico do setor, essa identificação está alinhada com o conhecimento tácito 

da empresa, mostrando que o método adotado é eficiente. 

Espera-se que com a implantação do planejamento para manutenção preventiva e 

preditiva elaborado, consiga-se: evitar trabalho desnecessário; complementar o cronograma de 

manutenção, estendendo-o aos demais equipamentos e demais setores; estimular e motivar o 

senso de responsabilidade dos colaboradores; conseguir maior envolvimento dos operadores 

nas atividades de manutenção; garantir a disponibilidade e confiabilidade do maquinário; e 

controlar o desempenho do setor de manutenção. 

Avaliando continuamente o desempenho dessa gestão da manutenção por meio de seus 

indicadores, espera-se que sejam sempre elaboradas e implantadas melhorias, gerando um ciclo 

de melhoria contínua para obter resultados cada vez melhores no desempenho da organização. 

Com o trabalho elaborado, espera-se que haja um estreitamento da relação 

universidade empresa, colaborando para realização de trabalhos futuros em moldes similares. 

No tocante à gestão de manutenção, acredita-se que a sugestão aqui desenvolvida é 

aplicável e apresenta resultados positivos. Como recomendação para trabalhos futuros, para que 

haja a aplicação em uma determinada organização, recomenda-se modificações para se adequar 

ao contexto e situação em que a empresa esteja inserida.  
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