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RESUMO 

A indústria de carcinicultura detém aporte significativo de equipamentos que auxiliam 

em todas as etapas da produção do camarão, logo o funcionamento adequado destes 

é indispensável para a qualidade do produto final. Com o propósito de estruturar os 

planos necessário ao correto gerenciamento dos processos mantenedores, surge a 

necessidade da inclusão de setores como o Planejamento e Controle de Manutenção 

– PCM. Este representa uma saída para a resolução de problemas voltados as 

dificuldades operacionais e gerenciais encontradas. Sendo assim, a pesquisa realizou 

a análise da implantação do PCM em uma empresa no ramo de carcinicultura no 

estado do Rio Grande do Norte, onde com a implantação pretende-se fornecer aporte 

a empresa para que desenvolva e melhore a cultura gerencial e operacional do setor. 

O estudo é classificado como pesquisa ação pois envolve diretamente ações do 

pesquisador, de natureza aplicada, com objetivos descritos e exploratórios. A 

metodologia de aplicação fornece diretrizes sobre a implantação do PCM, onde a 

relação direta entre pesquisador e empresa proporciona maior familiaridade e auxílio 

mútuo. A utilização de práticas existentes no macroprocesso da manutenção e 

ferramentas gerenciais e de qualidade possibilita o direcionamento necessário para o 

cumprimento das metas pré-estabelecidas. Como resultados, evidencia-se melhor 

gerenciamento para a padronização de atividades, estruturação e reformulação da 

equipe, elaboração, identificação e rastreamento dos equipamentos, gerenciamento 

de rotina, planejamento anual, gestão a vista e criação e desenvolvimento de 

indicadores. A partir da implantação do setor de PCM a empresa estudada pôde 

evidenciar o quanto o setor de manutenção era deficitário e necessitava de melhorias 

estruturais e administrativas, destacando-se o acompanhamento da performance do 

setor através dos indicadores e da percepção diária de redução de ações corretivas.  

 

Palavras-chave:  Gestão da manutenção. Planejamento e controle da manutenção. 

Carcinicultura. Indicadores de manutenção.



 
 

ABSTRACT 

The shrimp farming business holds a significant amount of machines to assist all 

stages of shrimp production, therefore their proper operation is essential to the final 

product’s quality. With the purpose to structure the necessary plans to manage the 

maintenance processes, the need to create a department such as Maintenance 

Planning and Control (MPC)  surfaces. It represents a way to solve problems regarding 

operational and managerial difficulties encountered. Consequently, the research 

aimed to analyze the implementation of the MPC in a company in the shrimp farming 

business in the Brazilian State of Rio Grande do Norte, where, with the implementation, 

it is intended to supply input for the company to develop and improve its management 

culture in the area. The study is categorized as an action research as it involves direct 

actions from the researcher, it is an applied research, and its objectives are descriptive 

and exploratory. The application methodology supplies directions to a good MPC 

implementation, where the direct relationship between researcher and company 

provides better familiarity and mutual help. The utilization of existent practices in the 

maintenance macro process and management and quality tools provides the needed 

direction to comply with previously established goals. Results can be perceived, such 

as a better standardization management, team structuring and reshaping, equipment 

identification and tracking, routines management, yearly planning, visible management 

and creation and implementation of indicators. From the implementation of the MPC 

sector, the studied company could prove how the maintenance department was 

unsatisfactory and needed structural and management improvement, hence, the 

performance monitoring through the indicators and by the daily perception of corrective 

measures decrease can be highlighted. 

 

Keywords: Maintenance management. Maintenance Planning and Control. Shrimp 

farming. Maintenance indicators 
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1. INTRODUÇÃO 

Por muito tempo, o cenário industrial praticou a estratégia de manutenção 

voltada para o paradigma de utilizar até falhar sendo o setor de manutenção o 

responsável por fornecer o suporte necessário para sanar os elevados índices de 

quebras ou falhas nos equipamentos (AL-TURKI, 2011). No entanto essa conjuntura 

foi se transformando e a gestão da manutenção ganhando espaço no cenário 

empresarial, onde percebeu-se que, não basta somente deter instrumentos de 

produção eficientes, é preciso saber utilizá-los de forma racional e produtiva (BARTZ 

et al., 2013; PACAIOVA; GLATZ, 2015). Diante desse contexto, surge um novo 

entendimento nas empresas sobre as técnicas de organização, planejamento e 

controle da manutenção que podem fomentar melhorias e desenvolvimento do setor 

de manutenção (VIANA, 2002). 

A manutenção desempenha um papel cada vez mais importante na 

preservação e no avanço da capacidade de produção de valor de uma empresa. Em 

especial, na indústria transformadora, onde muitas vezes é considerada como uma 

necessidade de condução de custos e não um recurso competitivo (PISTOFIDIS et 

al., 2016). Porém esse padrão de entendimento vem se tornando obsoleto, diante de 

tantas oportunidades de crescimentos observadas em entidades que entenderam que 

a manutenção é fator relevante para o desenvolvimento empresarial (SALONEN; 

BENGTSSON, 2011). 

Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Manutenção e Gestão 

de Ativos - Abraman (2013) nas empresas brasileiras, apresentou informações 

relacionadas aos custos de manutenção em relação ao faturamento bruto obtido pelas 

empresas, onde em 2012 esse valor atingiu 4,69% e em 2010 era de 3,98%. Um dos 

fatores que podem desencadear altos custo de manutenção é a não utilização de 

técnicas adequadas (NYMAN; LEVITT, 2010).  

Souza (2008), relata que a manutenção atua fortemente no alcance de metas, 

onde as empresas necessitam organizar sistematicamente seu ambiente de trabalho, 

ao ponto de estarem abertas e favoráveis à inovação dos processos que a envolvem. 

A manutenção desempenha um importante papel no cenário atual de constantes 

mudanças no ambiente interno das organizações, assim como na lucratividade das 

mesmas (AGUSTIADY; CUDNEY, 2015; RAZA; MUHAMMAD; MAJID, 2016). 
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Uma competência que deve ser desenvolvida por todas as entidades 

empresariais é a gestão da manutenção, onde sua atuação objetiva aperfeiçoar o 

funcionamento global de equipamentos (WIREMAN, 2005; NYMAN; LEVITT, 2010). 

Integrar e associar formas de melhor gerenciar a atividade mantenedora é um princípio 

importante para o fortalecimento desse segmento nas empresas. 

 A carcinicultura (cultivo de camarão) representa uma atividade industrial que 

trabalha diretamente com organismos vivos, logo é preciso que seus ativos sejam 

gerenciados corretamente, a fim de proporcionar melhor performance fabril. Em todas 

as fases do processo produtivo é visível a influência e participação direta e indireta de 

equipamentos, agindo para que toda a rede funcione. A interrupção de algum 

maquinário pode acarretar perdas de produção, bem como custos não calculados. 

Conforme Garg e Sharma (2012) para melhorar a confiabilidade do sistema 

mantenedor é fundamental a implementação de estratégias de manutenção 

apropriadas. Assim, é essencial a criação de instrumentos, técnicas ou setores que 

fortaleçam a produtividade, reduza os padrões de manutenção reativa, para adentrar 

em um ambiente de planejamento, programação e controle. Por meio dessa 

necessidade nasce o cenário propício para o desenvolvimento do PCM- Planejamento 

e Controle da Manutenção. 

Conforme Viana (2002), percebe-se em diversas empresas brasileiras que o 

PCM vem ganhando espaço gradativamente, passando a ser uma ferramenta 

fundamental no processo de tomada de decisão gerencial, onde somente a 

manutenção garante o perfil adequado para a disponibilidade dos equipamentos 

utilizados pelo organismo fabril. 

Diante desse contexto, manifesta-se a problemática da presente pesquisa:  

Como a implantação do PCM pode influenciar positivamente os resultados do 

setor de manutenção de uma empresa de carcinicultura? 

 

1.1. Objetivos 

Mediante a problemática levantada, a seguir serão demonstrados os objetivos 

do presente trabalho. 

 

1.1.1. Objetivo Geral 
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Esse trabalho tem como objetivo principal: Analisar o processo de 

implantação do PCM no setor de manutenção em uma indústria de 

carcinicultura. 

 Para desenvolver o objetivo principal é necessário a adoção de algumas etapas 

específicas, como é mostrado a diante. 

 

1.1.2. Objetivos específicos  

a) Identificar e apresentar o cenário mantenedor da empresa avaliada; 

b) Identificar no processo de implantação do PCM, pontos fortes e 

fracos; 

c) Desenvolver melhorias e auxiliar na elaboração de procedimentos que 

agreguem valor para a gestão da manutenção, bem como à 

implantação do PCM. 

 

1.2. Justificativa 

Os processos estão presentes em todas as empresas e a manutenção atua 

para fortalecê-los, visto que melhorar e alcançar os objetivos empresariais são metas 

almejada por todos.  Essa visão não é diferente na indústria de carcinicultura em que 

a manutenção está presente em todas as etapas fabris, desde o cultivo do camarão 

até a logística de entrega dos produtos finais.  

Para manter-se estável e fornecer produtos de boa qualidade é preciso que a 

manutenção interfira diretamente em todas as etapas do ciclo de vida do produto, 

sendo relevante a aplicabilidade correta de suas ferramentas, para o alcance dos 

objetivos gerais da organização. Essa pesquisa é significativa para a empresa, pois 

fornecerá um melhor desempenho e consequentemente bons resultados ao que tange 

a produtividade, organização e controle do setor de manutenção. 

Para o segmento acadêmico, fornecerá aos pesquisadores uma visão de 

atuação do PCM em uma indústria produtora de camarão, uma vez que não foram 

localizadas publicações que relacionassem a temática de manutenção e 

carcinicultura. Nesse aspecto será possível discutir academicamente a aplicabilidade 

das reflexões literárias sobre a temática exposta e auxiliar na propagação do 

conteúdo.  



20 
 

No que tange aos estudos existentes sobre o tema, o passo adotado para o 

reconhecimento da importância dessas informações, consiste na busca por artigos, 

livros e teses em bases de informações existentes. Uma base de dado inclusa na 

pesquisa foi o SCOPUS. Para demonstração dessa temática, o gráfico 1 simboliza o 

desenvolvimento das publicações sobre PCM no decorrer dos anos.   

Como critério de filtro inicial foi utilizado a frase “Maintenance planning and 

control" entre aspas, pois esses operadores boleanos auxiliam na busca exata do 

termo proposto, resultando em 27 documentos. Após realizado um filtro por arquivos 

do tipo artigo, na língua inglesa e nos últimos 20 anos, a resposta é pouco expressiva, 

totalizando 8 arquivos, onde a partir de 2013 não houve publicações específicas sobre 

o conteúdo pesquisado. 

Evidencia-se que essa temática ainda é tímida perante o contexto da 

manutenção, ou seja, o PCM está em processo de evolução e disseminação de seu 

conteúdo na área acadêmica. Por meio disso, é importante salientar que estudos 

sejam realizados para demonstrar o quanto o mesmo é relevante para a academia, 

sociedade e empresa.  

Gráfico 1-Publicações sobre PCM 

 
Fonte: Scopus (2018) 

 
 Quando a análise de publicações é estendida para critério de países de 

publicações, observa-se que o Brasil não detém uma forte participação, atuando com 

1 artigo, entre os 8 encontrados. 
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Gráfico 2-Publicação por país 

 
Fonte: Scopus (2018) 

Finalmente, almeja-se que a pesquisa alcance o objetivo final mediante a 

problemática relatada, atendendo a necessidade dos setores envolvidos, bem como 

melhorar a atuação da manutenção da empresa. Dessa forma, ocorrerá um 

beneficiamento mútuo entre a corporação alvo do estudo, academia e a pesquisadora.  

É preciso somar esforços entre todas as áreas afim de disponibilizar meios que 

forneçam um conjunto de ações benéficas em pro de todo o elo que envolve empresa-

sociedade-academia. Através desses procedimentos as atitudes apresentadas serão 

de grande valia e atuaram melhorando um contexto geral, e não somente uma parte. 

 

1.3. Estrutura do trabalho 

Esse trabalho é formado por 6 capítulos que possuem a finalidade de relatar o 

desenvolvimento do presente estudo, os quais serão exibidos conforme os parágrafos 

seguintes.  

No primeiro capítulo foi relatado a introdução da pesquisa, mencionando onde 

o cenário de atuação, assim como a problemática a ser tratada e estudada. 

Evidenciam-se igualmente os objetivos gerais e específicos e a justificativa da 

pesquisa.  Na justificativa foram apresentados alguns pontos que forneceram base 

para o interesse na presente discussão. 

O segundo capítulo destina-se a descrever os principais conceitos e referências 

existentes na literatura, ou seja, o aporte técnico bibliográfico que fundamentou o 

trabalho. Esse tópico mostra-se relevante, pois garante credibilidade a pesquisa e 

orienta-a para o alcance dos objetivos estabelecidos, na primeira seção. Para o 
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desenvolvimento do mesmo, algumas consultas em trabalhos nacionais e 

internacionais, já elaborados, fizeram-se necessárias. 

Na terceira parte é apresentado o método de pesquisa utilizado dividido em 

duas fases. A primeira parte aborda a caracterização da pesquisa, analisando sua 

classificação conforme critérios sugeridos por Turrioni e Mello (2012). No segundo 

momento é demonstrado o detalhamento das etapas que foram necessárias para a 

construção da pesquisa, incluindo revisão bibliográfica, etapas processuais de coleta 

de dados e fases a serem desenvolvidas, ambas demonstradas através de uma 

esquematização (Figura 10). 

O capítulo quatro, aborda as informações do campo de estudo, apresentando 

também uma análise do setor, para que seja evidenciado o antes da empresa, 

fornecendo uma visão de como a manutenção executava suas atividades, a equipe e 

estrutura de trabalho. 

O capítulo 5 se propõe a realizar o estudo da implantação do PCM. Nele, serão 

abordados as informações e benefícios, bem como fornece uma visão das atividades 

realizadas e propostas do PCM para a empresa estudada. 

No capítulo 6 trará as considerações finais sobre a pesquisa apontando as 

conquistas, dificuldades enfrentadas, recomendações futuras e como o presente 

trabalho pode agregar conhecimento as demais pesquisas. 

.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O presente capítulo possui o propósito de demonstrar os conceitos existentes 

na literatura vigente que fundamentaram a pesquisa. Segundo Turrioni e Mello, (2012) 

o referencial teórico representa as considerações do que foi publicado a respeito de 

um determinado tema por estudiosos e pesquisadores credenciados. Para Acevedo e 

Nohara (2013), a fundamentação teórica apresenta uma teoria a qual foi eleita para 

explicar um fenômeno. Os dois autores reforçam a ideia de que a revisão literária 

constitui a base para o aprofundamento do tema a ser estudado, sendo a etapa que 

fornece maior clareza do conteúdo e possibilita melhor interpretação dos dados 

coletados.   

 

2.1. A indústria da carcinicultura: Conceitos e origens 

Uma das demandas mundiais consiste na alimentação, sendo ela uma das 

necessidades fundamentais do ser humano. Existem atualmente vários segmentos 

empresariais que ofertam inúmeras formas de atingir e suprir essas demandas, sendo 

um deles o setor da carcinicultura. 

A carcinicultura caracteriza-se como uma atividade extrativista, a qual necessita 

de uma grande área para o seu desenvolvimento  (CAVALCANTI, 2012). Ela 

representa um processo de criação de camarões realizada em cativeiros, que surgiu 

pela dificuldade de suprir as demandas da população, as quais não eram atendidas 

pela pesca de camarão nos mares (MATTOS, 2007). 

Araujo (2003), ressalta que com o intuito de satisfazer as necessidades de 

subsistência, os pescadores construíam diques de terras nas zonas costeiras, onde 

as larvas eram aprovisionadas, posteriormente esse processo culminou no 

desenvolvimento de camarões em condições naturais. Alega ainda, que as 

disposições marítimas cuidavam do abastecimento e renovação das águas, o que 

favorecia o crescimento dos camarões. 

A origem da carcinicultura advém do sudoeste asiático no século XV. No 

entanto, somente a partir da década de 30, por meio das pesquisas realizadas no 

Japão sobre a produção em escala de pós-larvas, ocorreram avanços na criação de 

camarões profissionalmente (LUCCHESE, 2003).  Conforme Araujo (2003), a 

produção artesanal manteve-se constante, até que o técnico japonês Motosaku 
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Fujinaga, alcançou em seu laboratório o processo de desova do camarão, da espécie 

Penaeus japonicus. Essa técnica ocorreu pela extração de fêmeas do mar, 

desenvolvendo assim a produção pós larvas em escala comercial (larvicultura), o que 

garantiu bons resultados e contribuiu para o desenvolvimento da carcinicultura 

moderna. 

Ao que tange aos processos de produção mundial desse segmento, o ano de 

2015 foi responsável por 4.875.793 toneladas de camarão (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAMARÃO- ABCC, 2017a). Os Estados Unidos 

da América-EUA é o maior importador dessa especiaria, no mês de outubro de 2017, 

ele importou 68.735 toneladas, o que representou um aumento de 16,6% em relação 

a outubro 2016 (ABCC, 2017b). 

 

2.1.1.1. A carcinicultura no Brasil 

A atividade de carcinicultura no Brasil é considerada relativamente nova, pois 

suas primeiras tentativas datam de 1972 e 1974. Esse processo inicial foi realizado 

pela companhia Ralston-Purinam em conjunto com alguns pesquisadores da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco, os quais fizeram testes com o propósito 

de obter diferentes espécies de camarão (MOLE; BUNGE, 2002). 

Ainda na década de 70, na região nordeste no estado do Rio Grande do Norte 

(RN), o governo desenvolvia o Projeto Camarão, no qual objetivava substituir a 

atividade de extração de sal que era tradicional na região, porém encontrava-se em 

crise econômica pela produção do camarão em salinas desativadas. Nesse mesmo 

período, no estado de Santa Catarina, havia o desenvolvimento de pesquisas de 

reprodução, larvicultura e engorda do camarão. Como resultado da pesquisa, obteve-

se as primeiras pós-larvas em laboratório da América Latina (ABCC, 2011). 

Somente no período de 1978 a 1984 que ocorreu de forma efetiva a produção 

comercial do camarão confinado (ARAUJO, 2003). Essa iniciativa foi possível devido 

ao Projeto Camarão juntamente com o apoio da Empresa de Pesquisas 

Agropecuárias do Rio Grande do Norte-EMPARN, que passaram a sistematizar e 

elaborar estudos para a adaptação de espécies exóticas as condições ambientais da 

região. A espécie de camarão escolhida foi a Penaeus japonicus, obtendo resultados 

favoráveis com relação à reprodução, larvicultura, crescimento e engorda (ABCC 

2011). 
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As décadas de 70 e 80, foram os períodos onde predominavam a forma de 

cultivo extensivo de baixa densidade e de estocagem, menos renovação de águas, 

era utilizado uma alimentação natural existente no próprio viveiro, ou seja, uma 

carcinicultura com procedimentos e atividades bem rudimentares (CAVALCANTI, 

2012). Conforme Lopes; Baldi; Cardenas (2008), a partir da década de 80, inicia-se a 

criação de uma outra espécie silvestre a Litopenaeus vannamei no Brasil, a qual se 

adaptou ao ecossistema e passou a integrar o cenário carcinicultor do país, utilizando 

técnicas mais sofisticadas e inovações tecnológicas. Com o passar do tempo, a 

carcinicultura foi ganhando mercado e atualmente ela é uma fonte relevante para a 

economia brasileira.  

No país esse setor movimentou cerca de R$ 2 bilhões no ano de 2014, 

movimentando 50 mil empregos diretos e indiretos. A aquicultura brasileira é formada 

pela produção de peixes de agua doce que representa 84%, estando a carcinicultura 

em 2º lugar com um índice de 12% (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E 

ABASTECIMENTO-MAPA, 2016).  

Em 2015, a produção de camarão brasileira atingiu 69,86 mil toneladas, um 

aumento de 7,4% em relação a 2014. O nordeste possui maior representatividade com 

99,3%, sendo os Estados do Ceará e Rio Grande do Norte os maiores produtores. O 

Ceará continuou na liderança nacional, respondendo por 58,3% da produção, seguido 

pelo Rio Grande do Norte com 25,5%. Juntos, eles representaram 83,8% do total 

produzido no país (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA-

IBGE, 2015).  

Já em 2017, houve uma mudança nesse cenário produtivo. Devido a problemas 

com a mancha branca a produção nacional caiu 21,4%, atingindo 41 mil toneladas em 

comparação ao ano de 2016 que foi de 52,12 mil toneladas. O RN atingiu o 1º lugar 

com 37,77% e uma produção de 15,4 mil toneladas, estando em 2º lugar o Ceará com 

28,9% e 11,8 mil toneladas da produção nacional. Ambos os estados representam 

98,8% de toda a produção do Brasil (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA-IBGE, 2017, 2018) 

A maior parte das fazendas produtoras nacionais de camarão estão situadas 

na região nordeste, com um total de 90,6%  (VIDAL; XIMNES, 2016). Ao que confere 

ao processo de exportação, os dois maiores estados produtores do nordeste, lideram 

essa atividade direcionada para países como a França, Espanha e Vietnã (ABCC, 
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2017c). Essa representação pode ser verificada conforme gráfico 3 e 4. Destacam-se 

nos gráficos, as informações de valores em dólares e a produção exportada. 

 
Gráfico 3-Destino das exportações de camarão cultivado no RN em 2016 

 
Fonte: Adaptado de ABCC (2017c)  

 
Gráfico 4-Destino das exportações de camarão cultivado no Ceará em 2016 

 
Fonte: Adaptado de ABCC (2017c)  

 

Evidencia-se nos gráficos 3 e 4 a presença constante da França e Espanha, 

sendo esses países os compradores primordiais para ambos os estados, porém a 

França detém maior potencial de compra com 336 toneladas no gráfico 3 e no estado 

do Ceará a participação com 91 toneladas.  

Quando o foco é na produção mundial no ano de 2016 o brasil ocupou o 10º 

lugar com uma representação de produtiva de 52.100 toneladas (2.182 kg/ha). Apesar 
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dessa classificação, esse número não é significativo para o cenário brasileiro, uma 

vez que em 2003 obteve a classificação de líder mundial de produtividade com 6.084 

kg/ha) em 2003 (ABCC, 2018). 

 

2.2. Importância da manutenção na carcinicultura 

Uma empresa de carcinicultura para realizar suas atividades necessitam da 

integração de vários processos, desde a produção das larvas do camarão até a 

distribuição do mesmo aos pontos de venda. E o setor de manutenção exerce um 

importante papel para o bom desempenho global dessas atividades. 

No segmento mencionado, o setor de manutenção age para atender as 

expectativas da organização estando presente em todas as fases. Os equipamentos 

são fundamentais para o funcionamento adequado de toda a cadeia produtiva 

carcinicultora.  Como exemplo, na fase dos viveiros pode-se encontrar aeradores, que 

desempenham o papel de incorporar oxigênio na água, auxiliando na remoção de 

gases tóxicos e distribuir a água pelo viveiro (BRAZ FILHO, 2016).  

Existem uma quantidade de equipamentos atuando de forma direta ou 

indiretamente para os processos, como as câmaras frias (responsáveis pelo 

acondicionamento do produto adequadamente), termostatos (manter a temperatura 

adequada para o processamento), esteiras (transportar os produtos de um local ao 

outro) e caminhões (envio do produto final a compradores). 

Para Albuquerque (2005) o processo produtivo do camarão é representado por 

6 etapas: Larvicultura, viveiro-berçário, viveiro de engorda, despesca, beneficiamento 

e comercialização. Essas fases depreendem todas as etapas necessárias para a 

criação, produção e comercialização do camarão. 

Diante desse contexto, sabe-se que a manutenção atua em todas as etapas 

existentes na carcinicultura como mostra a Figura 1, que retrata alguns ativos 

presentes em cada momento do cenário carcinicultor. 
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Figura 1- Atuação da manutenção nas fases da carcinicultura 

 

Fonte: Autora (2019) 

A Figura 1 objetiva demonstrar a participação dos ativos nas referidas áreas. 

Como demonstrado na ilustração, é perceptível que a existência de maquinários é 

fundamental para o funcionamento, entretanto não é o único fator que contribuirá para 

a maximização da performance fabril. É preciso um conjunto de ações operacionais e 

gerenciais interligadas para que a sistemática aconteça. 

  Planejar os processos da manutenção é indispensável para que a empresa 

obtenha bons resultados ao longo da cadeia produtiva e consequentemente melhores 

desempenhos operacionais, favorecendo sua expansão e obtenção de lucros. 

 

2.3. História e definição da manutenção 

A palavra manutenção é derivada do latim manus tenere, que significa manter 

o que se tem (VIANA, 2002). Ainda segundo Viana (2002), o contexto histórico da 

manutenção é algo antigo que advém do desenvolvimento da humanidade e do 

manuseio de instrumentos de produção. A revolução industrial ocorrida no final do 

século XVIII, proporcionou a sociedade a evidenciação do tamanho da sua 

capacidade produtiva para bens de consumo.  

Diante desse ambiente industrial, WyrebskI (1997) explica que os aspectos 

relacionados a função manutenção surgiram a partir da invenção das primeiras 
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máquinas têxteis a vapor. Nessa época, os projetistas dos equipamentos eram 

responsáveis por repassar as diretrizes necessárias para que as pessoas operassem 

e consertassem o maquinário, sendo o operador o mantenedor-mecânico.  

Com os avanços industriais ocorridos na sociedade, a função manutenção 

ganha espaço nas organizações. Fabro (2003), explica que a função manutenção 

surge com o intuito de maximizar a produtividade e reduzir custos, o que interfere 

diretamente na competitividade da empresa. 

Stephens (2010), Moschin (2015) e Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(1994) através da NBR 5462 definem manutenção como a combinação de ações 

técnicas e administrativas com o objetivo de manter ou recolocar um sistema ou 

atividade mantenedora e todos os seus componentes em pleno funcionamento, para 

desenvolver a função pela qual foi requerido. Segundo Slack; Chambers; Johnston, 

(2009), explicam que a manutenção é geralmente associado a falhas, ou seja, é a 

forma pela qual as organizações tentam evitá-las. Enfatizam que a manutenção é 

importante na maior parte das atividades de produção e está ligada a todos os tipos 

de máquinas, equipamentos, veículos e instalações físicas.  

De modo geral, a manutenção está presente no dia a dia de empresas e 

pessoas. Ela representa um dos fatores importantes para a continuação do processo 

produtivo. Logo, é necessário entender quais são as formas de manutenção 

existentes, bem como a sua utilização. 

 

2.4. Gestão estratégica da manutenção 

As mudanças que ocorrem e continuam a acontecer no ambiente empresarial 

enfatizam a importância da manutenção para o bom gerenciamento dos objetivos da 

empresa. Seu conceito vem evoluindo nos últimos anos, passando de um estágio 

reativo para adentrar na fase de planejamento das empresas  (SIMÕES; GOMES; 

YASIN, 2015; VIANA, 2016). 

O segmento de manutenção deve ser tratada de forma equiparada aos demais 

setores, visto que a mesma exerce significativa contribuição para os resultados 

obtidos (KARDEC; NASCIF, 2012; BARTZ et al., 2013). Ela não pode ser vista 

somente no ambiente operacional, que trata apenas as falhas dos equipamentos e 

suas consequências, mas sim, dentro da visão estratégica de longo prazo, a partir da 
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perspectiva geral do negócio e por meio de uma abordagem multidisciplinar 

(MURTHY; ATRENS; ECCLESTON, 2002; AL-TURKI, 2011).  

Segundo Al-turki (2011) a manutenção é uma função importante que afeta e é 

afetada por diversas áreas funcionais da entidade, e em um sentido mais amplo, atua 

nas decisões em todos os níveis, ligada diretamente à aquisição e manutenção de um 

alto nível de confiabilidade e disponibilidade. O autor alega ainda que com o 

crescimento do papel da manutenção, planejar é algo essencial quando se trata dela. 

Para Tsang (2002), devido a necessidade de melhoria constante alguns fatores 

tornaram-se desafiantes para a manutenção, fazendo com que seus processos 

adquirissem novas estruturas estratégicas e com isso maiores condições de 

operacionalização, sendo esses aspectos relacionados as mudanças na: (i) 

tecnologia, (ii) pessoas e (iii) sistemas organizacionais. 

Para Wireman (2005) alguns fatores influenciam na gestão da manutenção, 

sendo a base  da estrutura a manutenção preventiva. Por meio dela, é possível 

suportar todos os pilares que estarão acima. Essa demonstração pode ser vista na 

Figura 2. 

Figura 2-Fatores de influência na manutenção 

 
Fonte: Adaptado de Wireman (2005) 

O autor organiza os fatores mantenedores que as empresas necessitam ter por 

meio de uma ilustração em forma de pirâmide, sendo o ponto máximo representado 

pela filosofia da melhoria continua. Os demais pilares representados pelo autor, 
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fornecem condições para que o sistema como um todo seja organizado e gerido, com 

o propósito de otimizar os processos e agregar valor à função manutenção das 

organizações.  

Segundo Kumar et al. (2013) os principais desafios enfrentados pelas 

organizações está em escolher as melhores estratégias que aprimorem 

continuamente as capacidades operacionais do sistema, reduzam os custos de 

manutenção, alcancem a competitividade desejada atrelada a uma boa avaliação da 

eficiência e eficácia.  

2.5. Tipos de manutenção 

A manutenção evoluiu nos últimos anos e diante desse processo vários são os 

estágios em que a empresa pode ser encontrada, onde para cada um, existe a adoção 

de um tipo de manutenção (PERES, 2011). Torna-se importante para as empresas 

adotar as melhores práticas de manutenção, garantindo a operação sustentável e 

produtiva dos recursos (BARTZ et al., 2013; YOUNUS; FAHAD; KHAN, 2016).  

Viana (2002) e Zaions (2003) retratam que os tipos de manutenção 

correspondem as formas com as quais são direcionadas as intervenções nos 

instrumentos de produção, ou seja, aos equipamentos, sistemas ou nas instalações 

presentes em uma planta ou setor. A Abraman (2013) divulgou um panorama geral 

sobre a situação da manutenção no cenário brasileiro. No documento, é possível 

verificar os principais tipos de manutenção existentes, são elas: Manutenção corretiva, 

preventiva e preditiva. Essa informação pode ser visualizada no Gráfico 5.  
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Gráfico 5-Percentual de Hh por tipo de manutenção 

 

Fonte: Abraman (2013) 

 

Percebe-se no gráfico, que as empresas ainda adotam aspectos corretivos, 

como é percebível entre os anos 2009 com 26,69%, 2011 com 26%, 40% e 2013 com 

30,86%, padrão este ainda visível aos anos de 1997 à 2005 com 25,53%, 27,85%, 

28,05%, 29,98% e 32,11%, respectivamente. A manutenção preventiva alcançou 

significância dentro do cenário apresentado, onde se verifica que sua aplicação 

ultrapassa as demais, o que demonstra que as empresas estão adotando medidas de 

planejamento. Essa atitude caracteriza um ponto relevante. O documento utilizado 

como referência não relata informações sobre quais seriam os outros tipos de 

manutenção evidenciados no gráfico. 

Existem na literatura algumas outras classificações de manutenção, como a 

manutenção detectiva, que são as inspeção realizadas em falhas ocultas  (BAPTISTA, 

2016). Uma forma de entender esse tipo de manutenção é o circuito que comanda a 

entrada de um gerador em uma empresa. Havendo falta de fornecimento de energia 

para essa unidade e existindo uma falha no circuito, o gerador não funcionará 

(ARAÚJO, 2009). 

Um outro tipo de manutenção é aquela que ocorre por meio da ocasião, ou seja, 

é efetuada na situação em que o equipamento já está parado por falta de algum 

material ou manutenção preventiva. Ela objetiva aproveitar o momento em que o item 

não está em funcionamento, aumentando assim sua disponibilidade (VIANA, 2002).  
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A Manutenção Centrada na Confiabilidade-MCC, é uma outra categoria, onde é 

preciso identificar a função ou desempenho requerido do equipamento ou sistema, 

apontar seus modos de falhas e causas prováveis, em seguida detalhar os efeitos e 

consequências das falhas (IGBA et al., 2013). Esse processo permite a avaliação da 

criticidade das falhas e auxilia nos aspectos de ponderação do nível de segurança, 

disponibilidade e custos. Logo, a MCC visa quais são as ações necessárias para cada 

modo de falha detectado (BAPTISTA, 2016). 

Segundo Kardec e Nascif (2012) os principais fatores observados para adotar 

um tipo de manutenção são: (i) importância do equipamento do ponto de vista 

operacional, (ii) segurança e meio ambiente; (iii) custos envolvidos no processo, no 

reparo ou substituição e nas consequências da falha; (iv) oportunidade e (v) 

adequabilidade do equipamento ao tipo de manutenção.  

No geral, percebe-se que os tipos de manutenção relatam qual a melhor forma 

de intervir em um equipamento, atuando para que o mesmo volte a sua funcionalidade 

ou que este se mantenha o maior tempo disponível. Segundo Borris (2006) Bartz et 

al. (2013) o foco principal de qualquer tipo de manutenção está em maximizar o tempo 

entre inspeções. Tsang (2002) uma boa escolha influenciará não somente na 

disponibilidade das instalações de produção, mas na qualidade, volume, segurança e 

nos custos. Logo, o foco principal de qualquer tipo de manutenção está em maximizar 

o tempo entre inspeções, favorecendo assim os quesitos mencionados anteriormente 

 
2.5.1. Manutenção corretiva 

Um dos aspectos mais desagradáveis no cotidiano produtivo de uma empresa é 

uma pane inesperada. Elas reduzem o desempenho operacional, bem como 

aumentam os custos de manutenção e produção, favorecendo também para o mal-

estar na equipe de execução e planejamento (VIANA, 2002). 

Segundo a ABNT (1994)  por meio da NBR 5462 define que a manutenção 

corretiva é realizada mediante a ocorrência de uma pane, tendo como propósito a 

recolocação de um item na condição de executar a função pela qual foi requerido. 

Para Duta (2012) e Bazrafshan e Hajjari (2012) a manutenção corretiva é composta 

por ações imprevisíveis, efetivadas com o intuito de reparar um equipamento/item 

devido a algum tipo de falha ou deficiências descobertas durante a sua operação. Ela 
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é uma atividade não programada, que objetiva restaurar o sistema para seu estado 

normal de funcionamento (PAI; RANE, 2014). 

Segundo Chinese e Ghirardo (2010) através de um estudo realizado em 

indústrias italianas em 2010 em comparação com outras empresas em demais países, 

foi destacado que em empresas de pequeno, médio e grande portes, a manutenção 

corretiva representava em média um percentual de 55%. Esse índice é preocupante, 

onde os autores destacam que um patamar considerado saudável para uma empresa 

eficiente é entre 30 e 40% ações consideradas reativas, ou seja, de manutenção 

corretiva. 

Souza (2013) relata que não há vantagens no que tange a manutenção corretiva, 

porém na existência de equipamentos com baixo índice crítico, onde os custos de 

reparo são inferiores a manutenção preventiva, esse tipo de manutenção se torna a 

melhor estratégia adotada para a empresa.  

2.5.2. Manutenção preventiva 

Conforme Duta (2012) a manutenção preventiva detém o propósito de manter o 

equipamento/instalação em estado operacional satisfatório, fornecendo inspeção, 

detecção e correção sistêmica das falhas, antes que elas ocorram ou desenvolvam 

maiores problemas. A manutenção preventiva objetiva prever uma falha ou quebra, 

para isso utiliza-se de programa de manutenção baseado em ações de planejamento, 

tempo de vida útil padrão do equipamento, histórico de falhas do componente e 

cronograma específicos (THUN, 2006; PRAJAPATI; BECHTEL; GANESAN, 2012). 

 A manutenção preventiva visa aumentar a disponibilidade das máquinas no 

sistema produtivo, onde a inexistência dela ocorre deterioração de todo o 

equipamento, resultando em quebras bruscas e processos com alto tempo de 

inatividade (PACAIOVA; GLATZ, 2015; PUROHIT; LAD, 2016). 

Segundo Rødseth e Schjølberg (2017) a manutenção preventiva é muito 

importante para o bom funcionamento da empresa, e a não utilização da mesma 

aumentará a taxa de falhas. O autor ainda relata que é preciso uma avaliação de 

todos os riscos existentes, caso a manutenção preventiva não seja realizada no 

período previsto. Esse tipo de manutenção indica as condições reais de 

funcionamento das máquinas, baseado em dados que informam os seus desgastes 
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ou processo de degradação, em outros termos, é o tempo de vida útil dos 

componentes das máquinas e equipamentos, detendo a finalidade de prolongar a 

vitalidade dos mesmos (CHOLASUKE; BHARDWA; ANTONY, 2004; SOUZA, 2013). 

Viana (2002) reforça que as pautas sobre a manutenção preventiva são definidas 

mediante uma pré-análise dos responsáveis técnicos, onde esse procedimento reduz 

consideravelmente o fator improvisação. Para Fogliatto e Ribeiro (2009), ela é 

orientada segundo o tempo, Borris (2006), relata que existe uma teoria simples para 

esse tipo de manutenção onde, se cada tarefa for realizada quando o fabricante o 

recomendar, sendo o trabalho efetuado corretamente, o equipamento será mantido 

em ótimas condições de funcionamento. 

2.5.3. Manutenção preditiva 

A manutenção preditiva segundo Magro et al. (2016), é um dos tipos de 

manutenção mais eficientes, pois objetiva iniciar uma intervenção no equipamento 

somente quando for necessário. Conforme Souza (2008) ela também é conhecida 

como manutenção sob condições ou com base no estado do equipamento. Este tipo 

de manutenção objetiva prevenir falhas nos equipamentos ou sistemas, por meio de 

acompanhamento de diversos fatores, com o intuito de mantê-los em contínuo 

funcionamento. 

Para a ABNT (1994) através da NBR 5462 a manutenção preditiva permite uma 

melhor qualidade de serviço, pois emprega técnicas de análise mais detalhadas com 

o propósito de reduzir ao mínimo a manutenção preventiva e diminuir a manutenção 

corretiva. Esse tipo de manutenção é baseado no diagnóstico das condições 

monitoradas, bem como no prognóstico de utilização, analisando as condições atuais 

do componente e previsão de tempo de vida útil restante (PRAJAPATI; BECHTEL; 

GANESAN, 2012) 

De acordo com Baptista (2016) a manutenção preditiva pode ser dividida em 

dois grupos: monitoramento subjetivo e objetivos. O primeiro é realizado de forma 

sensitiva, ou seja, visão, audição, tato e olfato de uma pessoa que detenha habilidades 

no processo de manutenção. A segunda forma de monitoria é aquela em que 

necessita de instrumentos de medição, para avaliar algum parâmetro em específico. 

Alguns testes realizados nesse tipo de monitoramento são: análise de vibração, 

ultrassom, verificação de óleo, temperatura, raio x, etc. 
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2.6. Planejamento e Controle da Manutenção-PCM 

A busca constante por melhoria nos processos faz com que as empresas 

busquem alternativas para alcançarem seus objetivos da melhor forma possível. O 

principal objetivo do gerenciamento de manutenção é garantir o bom funcionamento 

do equipamento e manter baixos os custos operacionais (YOUNUS; FAHAD; KHAN, 

2016). Elas garimpam em todos os seus processos meios de maximizar a 

produtividade, reduzir custos e melhorar a eficiência (FABRO, 2003). Assim, surge um 

novo cenário mantenedor, o qual o Planejamento e Controle da Manutenção-PCM 

fornece subsídios para que as entidades possam alcançar seus objetivos. 

Os estudos iniciais a respeito do PCM no âmbito nacional surgiu pela 

necessidade empresarial de torna-se competitiva atrelada também ao status de 

sobrevivência (SOUZA, 2008). No segmento industrial quando se analisa o fator 

produtividade, o primeiro setor a receber destaque é o de produção. Entretanto, essa 

é uma visão equivocada, pois a manutenção e produção estão ligadas de forma direta 

e não separadamente ( VIANA, 2002; MELO, 2016).  

Uma das finalidades do trabalho do PCM é fazer com que essa separação não 

ocorra, ou seja, ele atua para unir e dar suporte a manutenção (MELO, 2016). 

Segundo Viana (2002) o PCM é um órgão staff (conjunto das pessoas que compõem 

o quadro na empresa), estando diretamente ligado a gerência do departamento. Essa 

afirmação pode ser vista conforme Figura 3. Nela percebe-se que o PCM está entre a 

gerência, dando apoio as decisões empresariais e os setores operacionais e de 

engenharia. 

Figura 3-Posição do PCM no organograma da empresa 
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Fonte: Adaptado de Viana (2002) 
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O PCM pode ser definido como apresentado por Souza (2008) que é um 

conjunto estratégico de ações para preparar, programar, controlar e verificar o 

resultado do cumprimento das atividades da função manutenção, adotando correções 

mediante os desvios operacionais que bloquem a realização das metas e objetivos da 

produção e consequentemente da missão da empresa. 

Para Basri et al. (2017) o planejamento e controle da manutenção pode ser 

direcionado a três propósitos principais: realizar o sequenciamento correto das 

atividades no cronograma de manutenção, otimizar a duração dos intervalos entre 

manutenções preventivas e melhorar a escolha das ações a serem efetuadas para 

reparação dos ativos. Essa finalidade objetiva evitar quebras de sistemas, 

deterioração de componentes, falhas não planejadas e interrupções no processo 

produtivo (NYMAN; LEVITT, 2010). 

Conforme Fabro (2003) a atuação da manutenção em uma indústria pode ser 

considerada um labirinto, pois existem muitos caminhos onde se pode atacar uma 

falha. Porém, dependendo da atuação os esforços podem ter sido em vão. Dessa 

maneira, existem técnicas e ferramentas utilizadas para auxiliar na direção correta de 

um bom planejamento. 

 A etapa planejamento dentro do contexto do PCM, visa proporcionar maior 

confiabilidade, manutenabilidade obtendo consequentemente maior disponibilidade 

do equipamento. Calligaro (2003) enfatiza a importância da manutenção quando diz 

que a cada hora dedicada ao planejamento da manutenção, serão economizadas três 

horas na fase de execução.  

Segundo Branco Filho (2008) existem passos para consolidar o PCM no ciclo 

do gerenciamento da manutenção, por meio de alguns fatores, são eles: 

a) Definir e manter os indicadores de desempenho com os respectivos 

requisitos de referência, atualizar a documentação técnica dos 

equipamentos e máquinas e formar a relação de sobressalentes 

existentes; 

b) Atualizar os planos de manutenção: rever o cadastro de Ordem de 

Serviço-OS, relacionadas aos planos de manutenção dos equipamentos 

e máquinas e respectivas periodicidades; 
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c) Manter o sistema em regime de normalidade operacional com intuito de 

preparar e conscientizar os colaboradores envolvidos com os processos 

de manutenção, para registros e apontamentos das tarefas realizadas, 

incluindo também, o lançamento das horas de equipamentos e máquinas 

paradas e causas das avarias; 

d) Supervisionar os planos de manutenções sistemáticas e não 

sistemáticas provenientes de inspeções ou listas de verificação (check-

list), com todos os informativos necessários para as áreas solicitantes 

da organização; 

e) Verificar a situação de organização do almoxarifado, bem como preparar 

os materiais sobressalentes e o ferramental imprescindível à execução 

dos serviços; 

f) Fazer análise criteriosa dos serviços planejados, das programações e 

backlog; 

g) Realizar a equalização da mão-de-obra e estabelecer novas 

periodicidades para os serviços, em função das verificações e análises 

de causas e desvios de planejamento; 

h) Desenvolver histórico técnico estruturado dos equipamentos, máquinas 

e instalações, com os devidos registros de ocorrências planejadas e 

imprevistas; 

i) Organizar e analisar periodicamente os relatórios gerenciais de 

manutenção; 

j) Proporcionar a orientação adequada aos gerentes e chefes para 

obtenção de melhores resultados correlacionados à disponibilidade, 

confiabilidade e produtividade dos equipamentos, máquinas e das 

equipes de manutenção; 

k) Realizar de forma periódica reuniões de conscientização com a 

participação dos colaboradores para a organização da manutenção e o 

integral comprometimento com os resultados, para os níveis: 

estratégicos, gerencial, tático e operacional. 

l) Realizar o acompanhamento e fornecer suporte à instalação de novas 

versões de softwares de gerenciamento, mantendo as rotinas de 

integração com os outros sistemas; 
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Nyman e Levitt (2010) retratam a existência de regras fundamentais que devem 

ser consideradas durante a fase do PCM, no que diz respeito a programação dos 

serviços como: 

a) Liberar os serviços somente mediante disponibilidade de todos os 

insumos para os mesmos; 

b) Programar os serviços semanalmente e fechá-los nas quintas-feiras; 

c) Reservar de 10 a 15% dos recursos para atividade de menor impacto, 

com o propósito de deslocá-los para possíveis emergências, sem o risco 

de afetar serviços prioritários; 

d) Agrupar todos os serviços programados em determinados 

equipamentos, evitando deslocamentos e interrupções desnecessárias; 

e) Programar as atividades com equipes de diferentes especialidades no 

turno matutino, pois é o período em que todos estarão certamente 

disponíveis; 

f) Direcionar corretamente os serviços segundo a qualificação dos 

recursos;  

g) Desenvolver boa comunicação entre os envolvidos nos serviços, a fim 

de garantir que todos saibam os detalhes da programação;  

h) Garantir rápida comunicação no caso do não atendimento a 

programação;  

i) Estabelecer a necessidade de aprovação dos gerentes de manutenção 

para possíveis desvios à programação;  

j) Assegurar disciplina no seguimento das programações e boas análises 

daquilo que deu errado, garantido o aprendizado. 

Por meio dessa organização de passos, percebe-se que as empresas podem 

obter significativos resultados em seus processos e como relatam Nascif, Kardec e 

Baroni (2002) não é mais admissível que o equipamento ou sistema pare seu 

funcionamento de maneira não prevista. Essa afirmação retrata que devido a tantos 

recursos disponíveis às empresas, espera-se que elas busquem constantemente 

ferramentas de apoio. Logo, o PCM mostra-se eficiente para assessorar e fortalecer 

o elo entre objetivos empresariais e caminhos para o alcance dos mesmos.  
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2.6.1. Papéis importantes no PCM 

O planejamento e controle da manutenção é desenvolvido através de um grupo 

de especialistas, corpo técnico ou profissionais que organizam, coordenam e 

desenvolvem o sistema mantenedor de uma empresa. Para Viana (2002) alguns 

papéis são relevantes, como: 

a) Inspetor: esse profissional detém conhecimento técnico da atividade. 

Ele busca realizar continuamente inspeções in loco para averiguar o 

estado do equipamento, identificando defeitos ou componentes que 

mostrem sinais de desgastes, apontando estados de criticidade do ativo, 

assegurar estado de segurança e indicar procedimentos para corrigir o 

problema evitando panes futuras (WIREMAN, 2005; VIANA, 2016). As 

inspeções são indispensáveis e sempre existirá a necessidade delas 

para o correto funcionamento das atividades mantenedoras. Essa etapa 

ajuda no processo de redução de índices de correção, o que aumenta a 

confiabilidade. Outras possibilidade de ganho estão no operador do 

maquinário o qual pode indicar dificuldades ou no histórico de 

acontecimentos referentes ao equipamento a ser inspecionado 

(BORRIS, 2006). 

b) Planejador: os planejadores se esforçam para identificar todas as 

necessidades e prever possíveis atrasos ou interrupções, o que aumenta 

consideravelmente o tempo necessário para completar os trabalhos 

(NYMAN; LEVITT, 2010).  Os planejadores se concentram no amanhã e 

fornecem apoio à supervisão, aos executantes, aconselha e recomenda 

diretrizes operacionais, refinam a descrição do trabalho, possivelmente 

com esboços ou fotos, ou seja, estabelecem "o que" deve ser feito 

(NYMAN; LEVITT, 2010). São eles ainda responsáveis pelo 

processamento do sistema de ordens de serviço (YOUNUS; FAHAD; 

KHAN, 2016). 

c) Aprovisionador: a atividade desse profissional visa atender o serviço 

planejado relacionado ao material necessário para efetivá-lo. É preciso 

contato permanente com os responsáveis pelo almoxarifado, levantar, 

acompanhar e gerir adequadamente os componentes. Na ocorrência de 

atrasos ou erros de aprovisionamento, ocasionará falta de confiabilidade 
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e em última instância, ao fracasso do sistema de planejamento e 

agendamento (VIANA, 2002; WIREMAN, 2005).  

d) Programador: responsável por organizar e programar o calendário da 

manutenção especificando quais serviços serão executados, quais 

equipamentos passarão por manutenção, qual será o grupo responsável 

por cada serviço. Ele é a interface entre os demais setores para 

averiguar melhor momento de uma manutenção, visando sempre 

otimizar a mão de obra e tempo parado do equipamento. É preciso 

acompanhar constantemente a aderência da programação (VIANA, 

2002). A programação deve levar em conta: (i) as prioridades dos 

serviços; (ii) os recursos disponíveis para a sua execução  e (iii) a 

liberação do equipamento pela operação (XENOS, 2014). 

e) Executores: responsáveis por executar a manutenção programada de 

forma correta e segura. Essa função requer habilidades e competências 

técnicas, pois é ele que gerencia a atividade operacional, fornecendo ao 

equipamento condições de funcionamento e também é de sua 

supervisão relatar as ações realizadas nas OS’s e apontar demais 

problemas evidenciados durante o reparo (VIANA, 2002). 

f) Controlador:  é a função que controla as ações realizadas pela 

manutenção. Esse colaborador analisará as atividades realizadas 

gerando relatórios gerenciais de controle, monitoramento dos 

resultados, com foco em sinalizar desvios, apontar melhorias ou indicar 

sucessos nas ações executadas. Em algumas ocasiões o controlador 

representa os olhos, mostrando se as atuações estão direcionadas 

corretamente para o alcance dos objetivos (VIANA, 2002; NYMAN; 

LEVITT, 2010) 

2.7. Indicadores de desempenho da manutenção 

A avaliação estratégica de uma empresa precisa está relacionada a bons 

indicadores, para que interpretações corretas sejam realizadas e consequentemente 

os resultados aferidos pelos mesmos, estejam coerentes com os objetivos 

empresariais (SHOHET, 2006; SALONEN; BENGTSSON, 2011). Assim como em 

outras funções de fabricação, a medição é importante no gerenciamento da função 

manutenção (MARTORELL et al., 1999; MUCHIRI et al., 2011, 2010). Para Pfleeger 
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(1995) os programas de medição devem iniciar pequenos e crescer conforme suas 

necessidades mudam e os recursos o permitem.  

A manutenção é percebida pela empresa como uma atividade voltada para a 

manutenção e reparação de instalações já existentes, representando um fator de 

despesa, tornando-se alvo popular para programas de redução de custos (TSANG, 

1998). Com o intuito de mudar essa visão, as entidades devem buscar meios de 

mensurar os esforços realizados pelo setor de manutenção, onde os indicadores de 

desempenho representam uma essencial ferramenta (RAZA; MUHAMMAD; MAJID, 

2016).  

Normalmente são utilizados para avaliar o sucesso de uma atividade/processo 

ou do sistema geral da empresa. Esse sucesso, pode ser definido em duas vertentes: 

a do progresso em direção aos objetivos ou por meio da realização repetida de algum 

nível operacional, como por exemplo, zero defeitos (ENSHASSI; SHORAFA, 2015).  

Os indicadores de manutenção exercem o papel de monitoramento das 

atividades, averiguando se estas foram realizadas corretamente, para que o processo 

produtivo alcance o objetivo desejado (REIS; COSTA; ALMEIDA, 2013). Uma forma 

de abordar o processo de manutenção é por meio da identificação do tipo de trabalho 

(analisando os objetivos de manutenção em relação as lacunas encontradas no 

desempenho produtivo), planejamento, programação e execução de trabalho. Por 

meio dessa observação, os principais indicadores de desempenho são elaborados e 

os requisitos de cada processo são satisfeitos (MUCHIRI et al., 2011). 

Segundo Pfleeger (1995) a medição oferece um atributo ou característica de 

algo que é importante de ser medido, fornecendo uma unidade padrão a qual pode 

ser usada como base para comparação entre itens ou características similares. Ainda 

segundo o autor, a medição é útil para: (i) visibilidade e compreensão; (ii) 

estabelecendo uma linha de base para melhoria; (iii) planejamento, monitoramento e 

controle de produtos, processos e recursos. 

Para Viana (2002); Wireman (2005); Nyman e Levitt (2010); Kardec e Nascif 

(2012)  a inclusão de indicadores é indispensável para acompanhar os processos de 

manutenção. Esses autores apontam alguns indicadores que auxiliam no 

acompanhamento das atividades diárias e na mensuração de informações pertinentes 

para as decisões estratégicas: 

a) Backlog: é definido como a carga de trabalho líquida, medida em horas 

de trabalho, solicitada, mas ainda não completada. Outra definição é que 
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o backlog é todo o trabalho identificado restante para ser executado. É 

a soma de todas as Horas Homens Previstas (HHP) para a realização 

de serviços da manutenção em carteira dividido pela capacidade total de 

Horas Homens Disponíveis (HHD) que a empresa possui. 

 

𝐵𝑎𝑐𝑘𝑙𝑜𝑔 =
𝐻𝐻𝑃

𝐻𝐻𝐷
 

(1) 

 

 

b) MTBF: O indicador Mean Time Between Failure ou como é conhecido 

em português Tempo Médio Entre Falhas (TMEF) é uma medida básica 

de confiabilidade para itens reparáveis. É determinado pela divisão das 

Horas Disponíveis (HD) do equipamento para a operação pelo número 

de intervenções corretivas (NC) realizadas no período. 

 

𝑀𝑇𝐵𝐹 =
𝐻𝐷

𝑁𝐶
 

(2) 

 

 

c) MTTR: Corresponde ao indicador de Tempo Médio Para Reparos 

(TMPR) ou no inglês Mean Time to Repair, utilizado para itens 

reparáveis. É a divisão entre a soma das Horas de Indisponibilidade da 

Máquina/equipamento (HIM) devido a Intervenção da manutenção pelo 

número de paradas corretivas (NC) no período. 

 

𝑀𝑇𝑇𝑅 =
𝐻𝐼𝑀

𝑁𝐶
 

(3) 

 

d) MTTF: Conhecido no nacionalmente como Tempo Médio Para a Falha 

ou Mean Time To Failure. Ele realiza a análise para itens não reparáveis 

ou seja, para artigos que ao falharem não poderão retornar a operação, 

sendo descartados. Um exemplo típico consiste nas lâmpadas. É 

calculado através da divisão entre o total de horas em que o 

equipamento está disponível para operação (HD) pelo número de falhas 

detectadas. 
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𝑀𝑇𝑇𝐹 =
𝐻𝐷

𝑁º 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
 

(4) 

 

e) Disponibilidade Física-DF: disponibilidade é a capacidade de um item 

possuir condições de executar uma certa função em um respectivo 

momento ou em um período preestabelecido. O indicador retrata um 

percentual de dedicação a operação de um equipamento ou planta, 

relacionando as horas totais de um certo período. A Figura 4 demonstra 

o resumo das interfaces que envolvem a disponibilidade física. 

Figura 4-Disponibilidade Física 

 

Fonte: Adaptado de Viana (2002) 

Logo, esse indicador é determinado por meio da relação entre as Horas 

Trabalhadas (HT) e as Horas Totais Disponíveis (HTD). 

𝐷𝐹 =
𝐻𝑇

𝐻𝑇𝐷
𝑋100 

(5) 

 

f) Índice de corretiva: Apresenta a quantidade de horas disponíveis para 

ações de manutenção corretiva. É determinada pela divisão entre a 

soma da quantidade de horas gastas nas manutenções corretivas (HMC) 

pelo total de horas das manutenções preventivas (HMP) e as corretivas. 

 

𝐼𝐶 =
𝐻𝑀𝐶

𝐻𝑀𝐶 + 𝐻𝑀𝑃
𝑋100 

(6) 
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g) Índice de preventiva: É complemento ou oposto do IC. Ele visa apontar 

a porcentagem de atividades preventivas realizadas pela equipe de 

manutenção. É calculado pela divisão entre a soma das horas de 

manutenção preventiva pela soma das horas de preventivas e corretivas. 

 

𝐼𝑃 =
𝐻𝑀𝑃

𝐻𝑀𝐶 + 𝐻𝑀𝑃
𝑋100 

(7) 

h) Índice de retrabalho:  Consiste em atividades repetidas ocasionadas 

por problemas ligados a falhas oriundas de mão de obra, material 

utilizado, execução incorreta, etc. Nessa situação é preciso que o 

equipamento/sistema seja manutenido novamente. No geral esse 

indicador de retrabalho (IR) segue a parametrização da divisão dos 

serviços que foram repetidos pelo total de serviço realizado. 

 

𝐼𝑅 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑋100 

(8) 

 

A partir dos indicadores mencionados algumas proposições podem ser 

levantadas. Quando se obtém resultados baixos de MTBF, correspondem a 

equipamentos com altos níveis de quebra. Com um alto MTTF observa-se que os 

equipamentos demoram a apresentar falhas e consequentemente serão substituídos 

após um período grande de utilização. Se a disponibilidade física de um equipamento 

apresenta níveis abaixo de 90%, o gestor possui um indicativo que o equipamento não 

está sofrendo manutenção adequada (TSANG, 2002; VIANA, 2002; WIREMAN, 

2005;NYMAN; LEVITT, 2010). 

A razão da utilização de indicadores se deve ao gerenciamento e reunião 

de informações pertinentes para que a alta direção tomem decisões, as quais 

promovam melhorias incrementais, direcionando a entidade a um caminho assertivo 

(RAZA; MUHAMMAD; MAJID, 2016). 

Os indicadores que serão utilizados no dia a dia empresarial dependerão 

da averiguação da condição atual da empresa, uma vez que, não existindo conteúdo 

de informações, sistema e/ou pessoas que possam gerenciar os dados, não será 

possível alcançar patamares maiores. Sendo assim, não podendo iniciar com 
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indicadores já consolidados na literatura, utiliza-se das ferramentas existentes para 

desenvolver a cultura de medição e em ações futuras agregam estratégicas que 

mensurem indicadores cada vez mais robustos e que fomentem o desenvolvimento 

do setor (RIJSDIJK; TINGA, 2016; YUNIAWAN; ITO; BIN, 2013; ZAMMORI; 

BRAGLIA; FROSOLINI, 2011) 

2.8. Macroprocesso da manutenção 

As empresas possuem em sua estrutura hierárquica a inclusão de vários 

macroprocessos que estão interligados e são indiscutíveis para o alcance dos 

objetivos da organização. Para Davenport (1994) os macroprocessos são processos 

complexos e abrangentes que envolvem distintas funções na estrutura organizacional 

e seu fluxo tem um impacto representativo no funcionamento da organização. 

Quando o assunto é o gerenciamento dos processos mantenedores que 

auxiliam fortemente no sucesso das atividades da empresa, o entendimento do 

macroprocesso que envolve esse setor se torna indispensável e uma necessidade 

para a construção de bons resultados (VIANA, 2016). 

Existem na literatura vários conceitos que abordam aspectos relacionados 

a gestão da manutenção separadamente, sem necessariamente explanar a 

integração entre as técnicas, ferramentas e/ou processos, bem como a comunicação 

e coesão existente entre cada etapa. Desta forma, é preciso agrupar o conjunto de 

informações existentes na gestão da manutenção apresentados nas seções 

anteriores através do macroprocesso.  

Viana (2016), aponta 6 etapas que delimitam o macroprocesso na função 

manutenção. Eles auxiliam as empresas na construção de diretrizes para a otimização 

e correto desempenho das etapas atividades, são eles: (i) Controle Inicial; (ii) 

Identificação da demanda; (iii) Tratamento da demanda; (iv) Controle da manutenção; 

(v) Suporte ao tratamento da demanda e (vi) Modificações e melhorias. 

A figura 5 mostra atividades que integram o macroprocesso da função 

manutenção. Cada empresa detém seu macroprocesso, o qual dependerá da sua 

estrutura, sendo esse modelo adaptado a necessidade de cada uma delas. 
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Figura 5-Macroprocesso da função manutenção 

 
Fonte: Adaptado de Viana (2016) 

2.8.1. Controle Inicial 

O controle inicial foi apresentado inicialmente como uma etapa do TPM 

(Total Productive Maintenance), que detém o propósito obter  a maior eficácia de uma 

empresa por meio de qualificação de pessoas e melhorias introduzidas nos 

equipamentos, incorporando conhecimentos e habilidades de manutenção em todo o 

processo produtivo (AGUSTIADY; CUDNEY, 2015; BORRIS, 2006) 

Para Viana (2016), essa fase consiste na influência exercida pela 

manutenção na parte do concepção do projeto, desde a fase inicial. Essa etapa visa 

incluir a equipe da manutenção em etapas como a concepção de um layout, tipos de 

equipamentos necessários e usabilidade dos mesmos, estimativa de capacidade, 

verificação da confiabilidade e análise de riscos, elaboração de planos adequados de 

manutenção, assim como a classificação correta do maquinário.  

Britto e Pereira (2003) relatam que o controle inicial objetiva romper a 

premissa de que o projeto esteja focado apenas nos equipamentos, e busca a 
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integração entre homem-máquina considerando também para esse resultado o 

ambiente e a produção. 

No quesito acompanhamento de projetos, tem-se que ele é caracterizado 

com o emprego das habilidades, dos conhecimentos, ferramentas e técnicas para 

planejar, programar, executar e controlar as atividades do projeto (PROJECT 

MANAGEMENT INSTITUTE-PMI, 2008). De acordo Cavalcante e Farias Filho (2015) 

é preciso estudar a viabilidade de um projeto antes que entre na etapa da execução, 

identificando e definindo o escopo e alinhando-o as necessidades e objetivos 

desejados. 

Os planos de manutenção são os responsáveis por nortear a rotina básica 

da equipe de manutenção, principalmente ao que tange as preventivas. Ele 

estabelece rotinas de inspeção e o detalhamento dos métodos de manutenções que 

devem ser realizados (VIANA, 2002). Kardec e Nascif (2009) reforçam ainda a ideia, 

de que nem sempre os fabricantes de equipamentos fornecem dados sobre  a 

periodicidade de aplicação de ações de manutenção, assim como cada plano de 

manutenção deve considerar as condições operacionais específicas do ambiente de 

trabalho. 

A organização dos ativos de uma empresa, sendo esses novos ou não, faz-

se necessário realizar o “tagueamento” ou ”Tag” (VIANA, 2002). O tagueamento dos 

ativos de manutenção baseiam-se no levantamento da estrutura fabril da empresa, os 

quais são divididos em setores, linha e máquinas (HÜNEMEYER, 2017). Conforme 

(Grubisic; Nusinovic e Roje (2009) a tag é necessária para que a organização 

desenvolva um banco de dados dos ativos físicos, favorecendo a localização, registro, 

classificação do portfólio de todos os itens existentes. Viana (2002) ressalta que o 

tagueamento representa o endereço do equipamento e ela precisa ser fixa em local 

visível, ser única, e resistente a intempéries do cotidiano. 

No aspecto criticidade, alguns equipamentos são considerados mais ou 

menos críticos para a operação, sendo esse parâmetro definido de acordo com 

probabilidade de falha, sua complexidade no reparo e também conforme o impacto 

que resultará para a linha produtiva a sua falta (BONIFÁCIO; BONIFÁCIO, 2011). 
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2.8.2. Identificação da demanda 

Nyman e Levitt (2010), retratam que é nessa etapa, desde que realizada 

corretamente, todas as demandas são devidamente registradas, fazendo com que os 

serviços prestados sejam direcionados aos locais e com as pessoas corretas, 

resultando em bons índices de conformidade mantenedora. É nesse momento em que 

são determinados os tipos de manutenções a serem empregadas para cada ordem 

de serviço, mediante um plano de manutenção elaborado com antecedência. 

Um bom plano de manutenção é essencial para o correto gerenciamento 

do setor e no geral eles se mostra como uma ferramenta de diagnóstico da situação 

atual os quais são desenvolvidos pela equipe de manutenção com o propósito de 

realizar uma intervenção certa nos equipamentos (BAPTISTA, 2016; XENOS, 2014).  

Para Barbosa et al. (2009), em um estudo realizado em uma microempresa do setor 

alimentício, os planos de manutenções podem ser elaborados e implantados mediante 

algumas etapas como mostra a Figura 6. Iniciam com a coleta de dados e finalizam 

com o monitoramento dos resultados. 

Figura 6-Etapas para planos de manutenção 

 
Fonte: Adaptado de Barbosa et al. (2009) 

Os planos de manutenção são divididos em 5 categorias: (i) Planos de 

manutenção visuais; (ii) Roteiros de lubrificação; (iii) Monitoramento de características 

dos equipamentos;(iv) Manutenção de troca de itens de desgastes e; (v) Plano de 

intervenção preventiva (VIANA, 2002). 

Em relação a solicitação de serviço ela é efetuada mediante a identificação 

do problema ainda no chão de fábrica, sendo o colaborador o responsável por abrir 

uma solicitação a qual será analisada pela equipe de manutenção e efetuado o 

planejamento das ações a serem realizadas. Após a identificação que a solicitação de 

serviço é pertinente, é então aberta uma OS (VIANA, 2016). 

Kardec e Nascif (2012) apontam duas formas de manutenção corretiva: 

emergencial e programada. A emergencial acontece aleatoriamente e de forma 
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inesperada, e a programada pode ser detectada através de outras técnicas de 

manutenção, como por exemplo, através da preditiva. 

O tipo de manutenção condicional é voltada para reparar um sistema 

mediante a constatação de que já existe algum problema, por meio da inspeção e 

monitoramento das condições do equipamento (MARAN, 2011). Para tal, utiliza-se 

ferramentas específicas para essa finalidade, que podem acompanhar o defeito ao 

longo do tempo, analisar a tendência de degradação e identificar o melhor momento 

para agir, como: Análise de vibração, verificação de óleo, temperatura, etc. Essa 

constatação também pode ocorrer por meio subjetivo como: Visão, olfato, visão e tato, 

de profissionais experientes e habilidosos na atividade de manutenção (BAPTISTA, 

2016). 

Figura 7-Formação de Ordem de Serviço 

 
Fonte: Adaptado de Viana (2002) 

 

A Figura 7 apresenta uma esquematização de como a OS pode ser gerada: 

Solicitação de Serviço, Manutenção Corretiva e Planos de manutenção. É relevante 

destacar que a OS é a ação inicial para que as demais atividades humanas sejam 

executadas no equipamento. 

2.8.3. Tratamento da demanda 

Quando uma Ordem de Serviço –OS é aberta, até que o reparo final do 

item seja concluído, faz-se necessário um fluxo de procedimentos. Viana (2016) 

retrata esse curso de atividades a serem realizadas como: Planejamento, 

aprovisionamento, programação e execução. Nessas etapas o delineamento 

adequado das OS fornecerá resultados importantes para a operação, onde é possível 
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minimizar perdas das atividades de manutenção, por meio do planejamento e 

programação  (BRANCO FILHO, 2008).  

O objetivo do planejamento da demanda para Melo (2016) é sempre manter 

a planta em condições de operacionalização, bem como não prejudicar as políticas da 

empresa em relação aos equipamentos críticos para a produção. Essa fase enfrenta 

o desafio de definir exatamente quando e que tipo de intervenção deve ser feita no 

equipamento. O planejador é a pessoa responsável por determinar os critérios que 

determinam as estratégias de intervenção, análise e acompanhamento dos 

equipamentos (MENDES; RIBEIRO, 2014). A ausência de planejamento atua 

negativamente nos custos da manutenção (BATISTA; RODRIGUES; MATOS, 2014). 

A etapa de aprovisionamento é responsável por dimensionar peças, 

ferramentas e demais materiais necessários para a realização da manutenção. Logo, 

a figura do aprovisionador é importante, pois tem a missão de solicitar todos os ITENS 

previstos na OS de forma estratégica e planejada. Compete ainda a ele, solicitar os 

serviços de apoio, como movimentação de cargas, contratação de serviços 

específicos, etc (NABAIS, 2014).  

Para Baptista (2016) a programação da demanda, retrata o momento de 

estudo detalhado de quando realizar a atividade da manutenção, ou seja, é preciso 

uma parceria com demais setores da organização para definir a data e hora correta 

em que o serviço mantenedor poderá ser executado. Viana (2002) ressalta ainda que 

é possível realizar programação por meio da data de abertura da OS e por 

oportunidades, verificando a disponibilidade de mão de obra e ferramentas, gerando 

assim uma projeção semanal para a execução das atividades. 

A execução da demanda é a etapa operacional, sendo a equipe de 

manutenção os agentes principais. É nesse momento em que tudo que foi 

previamente planejado é evidenciado na prática (NYMAN; LEVITT, 2010).  

Para Nyman e Levitt (2010) a etapa de tratamento da demanda implica em 

uma descrição clara de uma manutenção pró ativa, determinação dos recursos e 

aquisições necessárias, definição de como os trabalhos serão realizados de forma 

segura e eficaz, coordenação dos recursos da operação e de quando será realizada 

a atividade, bem como da acompanhamento diário, a fim de melhorar o desempenho 

das tarefas. 
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2.8.4. Suporte ao tratamento da demanda 

Essa etapa está relacionada diretamente com a fase de tratamento da 

demanda. Estabelece meios pelos quais as ordens de serviços geradas anteriores 

serão atendidas, sendo o foco no processo externo e não somente nas OS’s. Para 

isso técnicas de computacionais, através de sistemas de manutenção, políticas de 

estoque, gestão de ferramentas e de pessoas são suportes necessários para que a 

demanda seja atendida prontamente. 

A política de estoque e fornecimento representa as diretrizes necessárias 

para reduzir gastos, melhorar a qualidade das ações, diminuir o tempo de espera, 

assim como otimizar os materiais utilizados na operação (PINTO, 2013). Esses 

critérios influenciam diretamente nos custos de manutenção, onde seu gerenciamento 

pode representar uma tarefa crítica, e o dimensionamento incorreto pode resultar 

negativamente na eficiência da manutenção, prejudicando na entrega de peças 

solicitadas no dia, local, hora e na quantidade ideal (OLIVEIRA, 2017; XENOS, 2014).  

Outro fator importante são as pessoas, elas são indispensáveis para as 

atividades da manutenção e podem representar de forma concisa o sucesso ou o 

fracasso de uma organização (KARDEC; NASCIF, 2012). Gulati (2013) ressaltam 

ainda que o desenvolvimento das pessoas dentro das organizações deve ser 

encarado como um investimento, fazendo com que todos sejam capacitados para 

exercerem suas funções, bem como para proporcionar melhorias no ambiente de 

trabalho. 

Os sistemas informatizados auxiliam no desenvolvimento das ações, 

controle e planejamento das atividades de manutenção (NYMAN; LEVITT, 2010). Os 

softwares são relevantes para o ambiente mantenedor, pois agilizam e aprimoram as 

ações de planejamento, bem como permitem a criação de um histórico de 

acontecimentos, obtendo-se um banco de dados, rapidez na análise e reposta, e 

embasamento técnico para a tomada de decisões gerenciais e operacionais 

(FOGLIATTO; RIBEIRO, 2009). 

A etapa de gestão de Ferramentas representa o suporte, por meio da 

coordenação dos materiais a serem utilizados, através de uma correta administração 

e utilização de ferramentas para o cumprimento das demandas de manutenção. As 

oficinas de apoio possuem o objetivo de atender proativamente os clientes internos 
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na resolução de reparos emergenciais e de pequenas complexidades diretamente na 

planta fabril, ou seja, são locais estrategicamente posicionados para atender 

rapidamente a alguma demanda urgente.  

2.8.5. Controle da demanda 

A medição de desempenho é uma boa prática, alicerçada com indicadores 

que possuem o objetivo de avaliar as estratégias implementadas na empresa, pois é 

através dessa constatação que as decisões podem ser efetivadas (AMARAL, 2016).  

No geral, os indicadores de manutenção normalmente são utilizados para 

evidenciar o sucesso no desempenho de um equipamento ou processo mantenedor. 

Esse parâmetro poderá ser observado através de duas formas: a do progresso em 

direção aos objetivos ou da realização repetida de algum nível operacional, como por 

exemplo, zero defeitos (ENSHASSI; SHORAFA, 2015). 

Gerenciar a rotina é uma outra atividade, do macroprocesso da 

manutenção, responsável por organizar as ações diárias para que os resultados da 

equipe sejam alcançadas (WIREMAN, 2013). Cada pessoa possui uma atribuição e 

sua ação é necessária para que todo o sistema funcione adequadamente, logo é 

preciso que todos possuam um entendimento claro do que devem e podem fazer, 

padronizando suas rotinas (BAPTISTA, 2016). Xenos (2014) reforça que se não 

houver um cronograma de atividades diárias, a manutenção trabalhará de forma 

desordenada, o que pode gerar resultados negativos para o setor. 

A fase da auditoria está voltada para verificar a adequabilidade e o 

cumprimento dos processos realizados na empresa, fazendo com que seja 

evidenciado o que está acontecendo na prática (CABRAL, 2006). Segundo Rodrigues 

e Hatakeyama (2006) a auditoria dos processos de manutenção garantem um correto 

feedback para a equipe visualizar os possíveis pontos de melhoria que possam 

reforçar o desempenho da gerência de manutenção. 

Na etapa da gestão de componentes e equipamento, tem-se a análise total 

do sistema de manutenção, ou seja, o ciclo de vida, que inicia na entrada de um 

componente na operação até o seu descarte.  

 



54 
 

2.8.6. Modificações e melhoria 

Determina a retroalimentação de todas as demais etapas. Nesse momento 

avaliações, ações e ferramentas de melhorias são aplicadas afim de aperfeiçoar todos 

os processos e formas de trabalhos aplicados, com o propósito de otimizar e agregar 

desenvolvimento as intervenções nas plantas industriais, assim como aprimorar as 

melhores práticas da manutenção ( NYMAN; LEVITT, 2010; KARDEC; NASCIF, 

2012). Viana (2016) retrata que a análise de situações como o tempo de vida útil do 

equipamento, tratamento de falhas e perdas, aplicação da engenharia da 

confiabilidade e programas de melhoria contínua, são essenciais para que o sistema 

de manutenção seja reformado continuamente. 

Um programa de manutenção de qualidade atua para manter a equipe de 

manutenção treinada e motivada (OLIVEIRA, 2017). Para Wireman (2013) as 

modificações são necessárias se o objetivo é alcançar patamares cada vez melhores, 

porém, elas necessitam ser bem planejadas, sendo esse o fator o principal para o 

sucesso. 

Diante desse contexto percebe-se que o macroprocesso mencionado atua 

para aperfeiçoar as atividades mantenedoras desde o início na concepção do projeto, 

o que garante uma base bem estruturada, até a busca constante em melhorar a 

performance. Ele demonstra que o setor de manutenção precisa trabalhar em função 

do planejamento, buscando o controle para que o quesito manutenção possa ser 

realizado da melhor forma possível.
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este capítulo tem por finalidade apresentar a metodologia adotada no 

estudo. Para facilitar o entendimento dos procedimentos metodológicos presentes, o 

capítulo é dividido em subitens, os quais abordarão a classificação e as etapas da 

pesquisa.  

Segundo Santos (2013) o método de pesquisa é importante, pois 

proporciona a redução de tempo e de recursos, fornecendo segurança na ação, o que 

garante alcançar os resultados pretendidos. Pádua (2012) ressalta que é uma busca 

por uma explicação verdadeira para as relações que ocorrem entre os fatos, sejam 

eles naturais e/ou sociais. 

3.1. Classificação da pesquisa 

De forma conceitual a pesquisa consiste em uma atividade que possibilita 

uma aproximação e um entendimento da realidade a investigar. Ela representa um 

processo permanentemente inacabado, o qual pode aproximar-se da situação real, 

fornecendo subsídios para uma intervenção. É o resultado de um inquérito ou exame 

minucioso, realizado com o objetivo de resolver um problema, recorrendo a 

procedimentos científicos (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

No aspecto classificatório existem várias formas de realizá-las. Na presente 

pesquisa será adotada a classificação fornecida por Turrioni e Mello (2012), como 

representado na Figura 9. 

A primeira classificação corresponde a natureza do estudo, dividida em 

básica e aplicável. Esta pesquisa é classificada como aplicável, pois segundo 

Gerhardt e Silveira (2009, p. 35) “Objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, 

dirigidos à solução de problemas específicos”. A aplicação está diretamente 

relacionada a implantação do PCM na indústria estudada, assim como a utilização de 

técnicas/ferramentas de manutenção e apoio de profissionais especializados para a 

resolução dos problemas identificados na área da manutenção. Esses métodos detêm 

o propósito de auxiliar na melhor prática, para esclarecer as questões pertinentes do 

segmento e consequentemente o crescimento do desempenho do setor de 

manutenção. 
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Figura 8-Classificação da Pesquisa Científica em Engenharia de Produção 

 
Fonte: Adaptado de Turrione e Mello (2012) 

No parâmetro dos objetivos a pesquisa é qualificada como: exploratória, 

descritiva, explicativa e normativa (TURRIONI; MELLO, 2012). A pesquisa objetiva 

analisar e utilizar as informações disponíveis na bibliografia vigente e empregá-las a 

uma realidade estudada e vivenciada, com a finalidade de aumentar o desempenho 

operacioal. Assim, o estudo detém objetivos exploratórios, que proporciona maior 

familiarização com o problema, tendo como intuito torná-lo explícito ou construir 

hipóteses (GIL, 2017). A pesquisa envolve o levantamento bibliográfico, entrevistas 

com pessoas que atuaram ou tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado e análise de exemplos que estimulem a compreensão da temática. 

Com isso, o estudo inclui objetivos exploratórios, pois dispõe da 

necessidade de investigação das etapas realizadas pelo setor de manutenção da 

empresa estudada. A participação das pessoas envolvidas nos processos, de modo 

geral, assim como a utilização de entrevistas semiestruturadas, é uma forma de 

explorar amplamente uma questão, onde as perguntas são abertas e podem ser 

respondidas dentro de uma conversação informal (MARCONI; LAKATOS, 2017) foram 

de fundamental relevância para a constituição das etapas da pesquisa. 
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No que repercute a pesquisa descritiva a mesma fornece um diagnóstico 

do problema motivador do estudo, visando à análise completa da situação de forma a 

penetrar em sua natureza, descrevendo todos os lados e características (BONAT, 

2009). Dessa maneira, o estudo também pode ser classificado como descritivo, visto 

que apresenta a descrição dos processos existentes, fornecendo uma visão dos 

fenômenos e do sistema mantenedor da indústria avaliada, bem como a utilização da 

coleta de dados através de observações diretas dos processos e envolvimento com a 

natureza das atividades. 

No parâmetro da abordagem, a pesquisa pode ser classificada como 

qualitativa, quantitativa ou combinada. No presente estudo, adota-se a abordagem 

combinada, que segundo Miguel et al. (2011) proporciona uma visão ampla e 

completa do assunto a ser estudado. Além disso, esse enfoque, garante uma postura 

completa da história onde a vantagem de uma abordagem ameniza a desvantagem 

da outra.  

Ao que tange ao método, esta pesquisa enquadra-se como pesquisa-

ação, que é interpretada como sendo uma relação estreita entre uma ação ou 

resolução de um problema no qual os pesquisadores e os participantes estão 

envolvidos de modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 2011). Conforme Mello 

et al. (2012) ao realizar uma pesquisa ação, existe um processo de aprendizagem 

durante a implantação, onde o pesquisador não objetiva principalmente o sucesso na 

execução do método proposto e sim no conceito de adquirir conhecimento acerca das 

constatações e intervenções realizadas durante o processo. Alega ainda que fatores 

de replicação e de melhoria são pontos importantes e principais do projeto.  

A pesquisa-ação é apropriada quando a questão de pesquisa relaciona-se 

em apresentar o desdobramento de ações ao longo do tempo em um dado grupo, 

organização ou comunidade. Para explicar como e porque a ação de um membro de 

um grupo pode alterar ou melhorar o trabalho de alguns aspectos do sistema, bem 

como para entender o processo de mudança ou de melhoria, obtendo aprendizagem 

como objetivo final (TURRIONI; MELLO, 2012) 

Segundo Thiollent (2011), existem dois objetivos explícitos em um projeto 

que adota o contexto da pesquisa ação:  
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a) Objetivo prático: contribuir para a melhor resolução possível do 

problema considerado como central do projeto, com o levantamento 

de soluções e proposta de ações para auxiliar o agente (ou ator) na 

sua atividade transformadora da situação. Ressalta que este tipo de 

objetivo deve ser visto com realismo, ou seja, sem exageros na 

definição das soluções alcançáveis, pois não são todos os 

problemas que possuem soluções a curto prazo. 

b) Objetivo de conhecimento: obter informações que seriam de difícil 

acesso por meio de outros procedimentos, melhorar e aperfeiçoar o 

conhecimento de determinadas situações. 

Diante do exposto a pesquisa ação se adequa ao presente trabalho. Existe 

uma relação direta entre cooperação/atuação do pesquisador e ao mesmo tempo a 

análise do processo estudado, fornecendo ao mesmo aprofundar os estudos e os 

conhecimentos de forma aplicável. Assim, esse tipo de método, fornece uma ligação 

contínua entre teoria e prática. 

De modo resumido, a Figura 9 demonstra a classificação da pesquisa adotada 

no presente estudo. No critério natureza a mesma enquadra-se como aplicada, nos 

objetivos como exploratório e descritivo. Para a abordagem classifica-se como 

combinada e ao que corresponde ao método de pesquisa, adota-se o de pesquisa 

ação. 

Figura 9-Classificação da pesquisa do estudo 

NATUREZA OBJETIVO ABORDAGEM MÉTODO

APLICADA EXPLORATÓRIA

DESCRITIVA

COMBINADA PESQUISA AÇÃO

TIPO DE PESQUISA

 

Fonte: Autora (2018)
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3.2. Desenvolvimento da pesquisa 

As etapas para o desenvolvimento do projeto não obedece uma regra fixa ou 

bem definida, sua estrutura é determinada pelo tipo de problema a ser pesquisado e 

também pelo estilo dos envolvidos no projeto e do pesquisador (GIL, 2017). Segundo 

Thiollent (2011) a efetivação de uma pesquisa, somente é possível por meio de ações 

contínuas e ininterruptas as quais constroem uma base sólida em cada etapa do 

projeto.  

Para representar as etapas básicas dessa pesquisa, foi construído uma 

esquematização (Figura 10) que auxilia no entendimento das fases. 

3.2.1. Estruturação do problema de pesquisa 

Essa etapa foi alcançada nos primeiros meses de inicialização dessa 

dissertação. Ela foi necessária para organizar as ideias que envolvem o cenário de 

pesquisa, ajudando na estruturação do projeto. Apresentada, validada e organizada 

junto aos membros envolvidos na pesquisa. 

A contextualização da pesquisa é o primeiro passo do projeto, e envolve o 

pesquisador e a temática da pesquisa (GIL, 2017). Ao identificar uma área a ser 

estudada é preciso buscar informações gerais que o direcionem para o cenário global 

a ser pesquisado (MARCONI; LAKATOS, 2017). Nesse momento foi realizado uma 

explanação sobre o que o projeto pretendia abordar com o intuito de identificar o 

campo de pesquisa. 

A etapa da problemática consiste numa abordagem ou a perspectiva teórica 

que é decidido adotar para tratar o problema a ser estudado. É a questão problema 

do projeto (THIOLLENT, 2011; GIL, 2017). O presente trabalho irá atuar em questões 

relacionadas a análise da implantação do PCM, fazendo com que o problema chave 

esteja relacionado e direcionado para mostrar esse ambiente de modificações. 

Os objetivos constituem o propósito do projeto, a meta a qual se pretende 

alcançar. Existe a relação direta entre objetivos e problemática, organizando o foco 

principal do estudo, apontando e direcionado a finalidade da pesquisa  (GERHARDT; 

SILVEIRA, 2009).  
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Figura 10-Esquematização das etapas da pesquisa 

 
Fonte: Autora (2018)
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3.2.2. Revisão literária 

O processo de revisão bibliográfica é importante para a pesquisa pois, ela visa 

apontar o que existe na literatura, aplicações e inovações sobre a temática explorada 

(GIL, 2017; TURRIONI; MELLO, 2012). O levantamento bibliográfico foi realizado com 

o intuito de identificar contribuições relevantes associadas ao tema desta dissertação. 

A busca de arquivos ocorreu em periódicos, artigos, livros, dissertações, teses, 

documentos/relatórios/boletins de associações e ministérios nacionais. 

A procura inicial por artigos ocorreu no periódico Scopus, o qual apresenta mais 

de 65 milhões de registros, sendo a maior base de dados envolvendo resumo e 

citações de literatura revisada por pares (ELSEVIER, 2016). Como critérios de 

filtragens de dados a serem levantados utilizou-se os seguintes procedimentos, 

conforme quadro 1. 

Quadro 1-Critérios de busca no periódico 

CRITÉRIO FILTRADO FILTRO REALIZADO 

Linguagem Inglês-Francês-Espanhol-português 

Tipo de documento Artigo 

Área temática Engenharias 

Ano de pesquisa 2002-2017 

Fonte: Autora(2018) 

Para direcionar a pesquisa, utilizou-se de palavras chave que retomassem uma 

quantidade e qualidade de artigos sobre o tema. Como o periódico detém a maior 

relação de artigos na língua inglesa, todas os vocábulos e/ou frases utilizadas foram 

escritas nesse idioma. A busca sucedeu com as seguintes palavras: planejamento e 

controle da manutenção, planejamento da manutenção, controle da 

manutenção, gestão de ativos, manutenção corretiva, manutenção preventiva, 

manutenção preditiva, gestão da manutenção, indicadores de manutenção.  

Para os resultados encontrados, foram excluídos títulos que não eram 

pertinentes ao tema, os quais estavam associados a ele devido a questões 

semânticas. Entretanto sabe-se que nem todos os arquivos filtrados abordavam 

questões pertinentes ou conteúdo adequado ao tema dessa dissertação. 
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O critério de ano dos arquivos do tipo artigo obedeceu uma lógica diferente, ou 

seja, inicialmente optou-se por utilizar uma linha temporal de 10 anos, entretanto em 

alguns momentos durante a pesquisa, evidencia-se que a quantidade de artigos 

obtidos era insuficiente, sendo necessário estender o período. Entende-se que no 

critério de levantamento bibliográfico dessa dissertação, assim como de busca de 

informações que possam complementar, comparar e/ou melhorar o conteúdo literário 

da presente pesquisa, os artigos que foram localizados retratavam obras antigas, 

sendo necessária a leitura das mesmas. Assim, o filtro ano não foi uma presença 

marcante, entretanto sempre que possível buscou-se utilizar de informações recentes. 

Um outro ponto que retrata a leitura de artigos de periódicos internacionais 

corresponde a disponibilidade do arquivo. Alguns dos artigos filtrados e classificados 

como propícios de leitura não são de domínio livre para leitura. A tabela 2 apresenta 

informações relacionadas a quantidade de documentos e as revistas (Journal). 

Tabela 1-Relação dos periódicos 

 
JOUNALS 

TOTAL DE 

ARTIGOS 

ARTIGOS 
ACESSADOS 

Journal of Quality in Maintenance Engineering 19 17 

International Journal of Production Economics 3 3 

International Journal of Advanced Manufacturing Technology 4 3 

International Journal of Quality & Reliability Management 1 1 

Production Engineering Resarch and Developement 1 
 

International Journal of Operations & Production Management 1 1 

Business and Management Review 1 1 

MAINTENANCE AND RELIABILITY 1 1 

Production research 1 1 

International Journal of Engineering Research in Africa 2 1 

Journal of Engineering Manufacture 1 1 

Industrial Management & Data Systems 2 2 

International Journal of Production Research 2 1 

Procedia Manufacturing 1 1 

International Journal of System Assurance Engineering and 
Management 

1 1 

Maintenance Management System 1 1 

Quality and Reliability Engineering International 3 2 

International Journal of Critical Infrastructures 1 1 

Iberoamerican Journal of Industrial Engineering 1 1 

International Journal of Project Management 1 1 

Facilities 2 2 

Omega 1 1 

Journal of Construction Engineering and Management 1 1 

TOTAL 52 45 

Fonte: Autora (2018) 
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A análise do conteúdo dos artigos deu-se primeiramente pelos títulos, seguindo 

para palavras chave e resumos. Posteriormente foram feitas leituras das introduções 

identificando a problemática e os objetivos. Após a verificação desses quesitos, a 

leitura completa do texto foi iniciada.  

Além do Scopus existem outras bases de dados, que ao realizar a procura 

nessas bases o resultado de busca engloba os arquivos localizados e já apontados 

pelo Scopus. Por esse motivo, optou-se por continuar a utilizar nessa pesquisa o 

periódico mencionado. 

Outras fontes de informações foram necessárias para agregar valor à pesquisa. 

Nesse situação, optou-se por utilizar dissertações, teses, livros, artigos (bases 

nacionais), congressos (nacional e internacional), relatórios, boletins, informativos de 

associações para agregar valor documental de relevância sobre os temas apontados 

nesse projeto. Ao que corresponde as dissertações, teses, livros, normas, artigos e 

congressos foram selecionados por tratarem de temas relacionados a área de estudo. 

A tabela 3 demonstra a quantidade de cada categoria utilizada.  

Tabela 2- Relação de livros, normas, teses, dissertações, revistas e congressos 

CATEGORIA TOTAL  

Livros 12 

Teses 5 

Dissertações 9 

Congressos Nacionais/internacionais 14 

Revistas Nacionais 7 

NBR-ISO 3 

TOTAL 50 

Fonte: Autora (2018) 

Por se tratar de uma pesquisa no campo da carcinicultura é essencial a inclusão 

de informações a respeito desse universo, sendo assim, a tabela 4 demonstram dados 

das fontes de pesquisa utilizadas.
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Tabela 3-Relação de entidades governamentais, associações, eventos, revistas, teses e dissertações 

CATEGORIA TOTAL  

Organizações governamentais 11 

Associações 16 

Eventos internacionais/nacionais 3 

Revistas Nacionais 6 

Dissertações/teses 2 

TOTAL 38 

Fonte: Autora (2018) 

O contexto da fundamentação teórica apresentada, representa um aporte do 

que foi utilizado como fonte de conhecimento para direcionar, organizar e padronizar 

informações sobre o cenário da pesquisa. 

3.2.3. Instrução da demanda 

A instrução da demanda representa o conjunto de etapas que moldam a 

estrutura dos procedimentos a serem realizados durante a etapa de pesquisa. 

Entretanto, é uma etapa flexível que no decorrer das ações de construção do projeto, 

podem sofrer alterações (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

A fase de visitas técnicas é primordial para a pesquisa ação pois elas auxiliam 

no processo de acompanhamento, participação e exploração de demandas e das 

atividades realizadas. Através das visitas é possível identificar o setor estudado de 

forma sistémica (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

 O presente projeto é desenvolvido através de visitas in loco, realizadas 

periodicamente, sob supervisão do professor orientador, onde são discutidas 

informações relevantes a pesquisa, ao que tange a assuntos e ferramentas de 

melhoria para a gestão de manutenção dos ativos da empresa analisada e sobre as 

etapas de implantação do PCM. 

As entrevistas semi estruturadas são iniciadas com um assunto já pré definido, 

realizado individualmente ou em grupos (TURRIONI; MELLO, 2012). Esse conteúdo 

é apresentado ao entrevistado, que em seguida argumenta e fornece informações a 

respeito do que foi questionado (THIOLLENT, 2011). Essa técnica foi empregada 

individualmente com o supervisor de PCM, inspetores, programador e 
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aprovisionadores. Durante as visitas realizadas à empresa algumas entrevistas foram 

efetuadas, com o propósito de investigar a temática, assim como entender 

procedimentos internos da entidade e a fim de coletar dados necessários à pesquisa. 

As entrevistas são realizadas no ambiente de trabalho de cada colaborador 

evitando que eles parem suas atividades. A exceção ocorre para as funções 

administrativas, as quais são previamente programadas para que durante as visitas, 

esses colaboradores forneçam aproximadamente 1h para atuar e responder aos 

questionamentos sobre as diretrizes e procedimentos de manutenção. 

A fase de coleta de dados deu-se durante as etapas anteriores, por meio das 

entrevistas realizadas na empresa e mediante troca de informações externamente, ou 

seja, contatos telefônicos e e-mails. Outra forma de coleta de dados consiste em 

registros fotográficos, obtenção documental, gravações e leitura de conteúdo internos. 

Após as informações coletadas, inicia-se o método de análise dos 

processos/dados. Nesse momento o conjunto de informações obtidas são agrupadas 

em categorias semelhantes para que sejam analisadas e em seguidas validadas. 

Existindo a necessidade de obter mais dados, é possível realizar esse processo (GIL, 

2017). 

O desenvolvimento de ações envolve auxiliar na realização de demandas do 

setor estudando onde o projeto de pesquisa esteja envolvido. Assim, com os dados 

coletados e analisados é possível participar efetivamente na elaboração e na melhoria 

de atividade relacionadas a implementação do PCM no ambiente empresarial. 

O contexto de entrega da demanda abrange a apresentação dos resultados 

finais realizados das atividades que foram requisitadas durante a pesquisa. 

Compreende fornecer aos responsáveis as ações solicitadas, para que elas sejam 

validadas e inclusas dentro da rotina de trabalho do setor de manutenção. 

Todas essas condutas são efetuadas e direcionadas em paralelo com o que 

apresenta o método da pesquisa ação, onde o pesquisador está envolvido e incluso 

diretamente nos passos do projeto de pesquisa.
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3.2.4. Descrição do campo de estudo 

A etapa 4 está relacionada ao entendimento do funcionamento da empresa, ou 

seja, a apresentação do campo em que a pesquisa foi realizada. Assim, pretende-se 

nesse momento informar dados sobre a organização estudada, produção, 

reconhecimento perante o cenário local e nacional, bem como certificações adquiridas 

e importância. 

Em uma segunda etapa busca-se apresentar informações de como era a 

estrutura do setor, forma de conduzir as atividades, equipe de trabalho e suas 

descrições, sistemas utilizados, características da atividade, como funcionava a 

dinâmica antes da implantação do PCM. 

Vale salientar que o presente trabalho não pretende divulgar o nome da 

empresa, e sim o campo de estudo, pois alguns dados internos podem apresentar-se 

frágeis. Diante disso, optou-se por utilizar apenas a menção do setor. 

Assim, é importante destacar o cenário anterior e o atual, com o propósito de 

apontar quais modificações ocorreram após a implantação do PCM. Essa ação, 

garante melhor identificação das diretrizes adotadas. 

3.2.5. Implantação do PCM 

A etapa 5 da Figura 10, relaciona-se com a inclusão das ferramentas técnicas 

e gerenciais propostas durante a implantação do PCM para a empresa estudada. Por 

meio dessa estrutura metodológica pretende-se alcançar um nível de planejamento e 

desenvolvimento do setor de manutenção, a fim de que exista um crescimento em 

gerenciamento e melhor otimização dos processos, técnicas, pessoas e ambiente.  

Para isso, a fase de implantação será direcionada para 3 macro atividades: 

estruturação, desenvolvimento do PCM e análise e melhoria. 
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3.2.5.1. Estruturação 

A estruturação dos processos é uma vertente importante para que a inclusão 

do setor de PCM desenvolva-se em todas as suas práticas faz-se necessário a 

organização documental da empresa, ordenando e analisando o que existe, para que 

se possa evidenciar as condutas atuais. A Figura 11 apresenta um esquema do que 

é encontrado nessa etapa de estruturação. 

Figura 11-Fase de estruturação do setor 

 
Fonte: Autora (2018) 

A primeira vertente mostrada na  Figura 11 é a organização do setor. É preciso 

que a empresa esteja aberta a receber as novas perspectivas de mudanças, para isso, 

ela necessita identificar quais são as suas demandas internas, como elas estão sendo 

atendidas. Outro fator de impacto está nos documentos da qualidade existentes no 

setor. É preciso que certificados, procedimentos operacionais (se existir), planos de 

manutenção, entre outros estejam devidamente administrados. 

O clima organizacional é uma situação que precisa ser levada em conta antes 

de inserir novas métricas de desempenho. É relevante entender como funciona a 

interação entre os setores para perceber o fator de engajamento de todos com as 

novas mudanças. A partir dessas premissas, é possível obter um diagnóstico e uma 

análise crítica sobre a situação atual do setor. 

A etapa de instalação física busca melhorar o ambiente de trabalho, seja 

através da restruturação do layout da mudança de local, a fim de fornecer um setor 

mais interativo com boas condições de trabalho. 

Outro fator que ocorre em consonância está na preparação da equipe atual e 

futuras, avaliando as competências e identificando problemas, para que exista uma 

boa gestão de pessoas. Para isso, a composição da equipe é um filtro necessário para 

distribuir de forma eficiente as atividades ou desenvolver novas funções que 

agreguem valor a operacionalização e gerenciamento das tarefas do dia a dia. Uma 
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equipe bem estruturada e tecnicamente qualificada pode fornecer resultados a curto 

prazo a empresa, proporcionando crescimento do setor e dos seus colaboradores. 

A etapa de elaboração do organograma é necessária, para que se torne visível 

a formação hierárquica e o entendimento das áreas existentes no setor. O 

organograma é uma ferramenta gerencial relevante, uma vez que através dela é 

possível apresentar para os clientes internos e externos de forma clara, como 

atividades e pessoas, interagem entre si, no contexto empresarial.  

3.2.5.2. Desenvolvimento do PCM 

A etapa 3 da Figura 10, possui uma importância fundamental para a fase do 

desenvolvimento do PCM, visto que é nela que existe interação da pesquisa-ação com 

um ambiente industrial.  O momento de coleta e análise de dados históricos, visa 

mostrar para a equipe do projeto, juntamente com as demais fases mencionadas o 

que existe, auxiliando a identificar lacunas e pontos fortes que precisam ser 

aperfeiçoados ou retirados.  

A aplicação de ferramentas de manutenção propõe-se em assessorar no 

desenvolvimento das boas práticas de gestão no setor, incorporando técnicas que em 

curto, médio e longo prazo irão garantir bases de trabalhos edificadas e com 

resultados significativos.  

Propõem-se nessa etapa o desenvolvimento de melhoria no sistema 

operacional da manutenção na empresa, com a inclusão de módulos voltados 

especificamente para as ações mantenedoras, auxiliando na gestão das informações 

internas, assim como procedimentos sistemáticos que forneçam melhor obtenção de 

dados que agreguem valor ao dia a dia de trabalho. 

 A construção de Procedimentos Operacionais Padrão-POP’s, é uma outra 

ferramenta gerencial que fornece a empresa uma descrição detalhada às operações 

realizadas, fornecendo um meio de como proceder diante das atividades, sendo um 

roteiro padronizado para a execução, concretização ou apoio a uma decisão ou tarefa. 

O acompanhamento das atividades é uma outra ação indispensável durante a 

fase de implantação do PCM, e uma ferramenta eficiente para evidenciar alta e baixa 

performance são os indicadores. Logo, é preciso que se adote mecanismos de 

mensuração, deixando os resultados (negativos ou positivos) a mostra para que sejam 
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discutidos a fim de obter melhorias sempre.  É através dos indicadores, que será 

possível aperfeiçoar os sistemas de informação, entender como está a estrutura de 

gestão e operacional, fornecer respostas aos clientes internos e externos, auxiliar na 

tomada de decisão gerencial e desenvolver boas práticas de melhoria sempre.  

Uma nova técnica de evidenciação de conhecimento da equipe é a construção 

da matriz de competência. Ela é uma técnica que fornece aos líderes uma imagem da 

formação da equipe atual. Assim pode-se evidenciar o grau de conhecimento dos 

colaboradores, suas habilidades, formação e necessidades de treinamento.  

Outro padrão de método necessário é o planejamento da manutenção em 

caráter anual, ou seja, um mapa de 52 semanas. Gerir adequadamente os ativos em 

uma empresa é essencial para o correto funcionamento de todos os setores, 

garantindo a disponibilidade e confiabilidade dos ativos. Assim, o desenvolvimento de 

um correto planejamento para determinar quando cada equipamento será manutenido 

preventivamente é fundamental.  

Através dessas ações iniciais sobre a implantação do PCM é possível organizar 

meios de buscar melhorias constantes no e para o setor de manutenção. 

3.2.5.3. Análise de melhorias 

Ao incluir novos procedimentos é fundamental a existência de reuniões com os 

responsáveis, a fim de apresentar o que foi feito, bem como é o momento em que 

objetivos e ações de melhoria surgem.   

Diante desse contexto, pretende-se alcançar ao fim desse trabalho a 

implantação das propostas mencionadas nessa etapa, fazendo com que a empresa 

comece a exercer uma visão sistémica e planejada de suas atividades mantenedoras. 

Esse momento é importante, pois será ele o responsável por fornecer uma base ao 

setor de manutenção da organização estudada para que possa trabalhar sempre no 

desenvolvimento de melhorias para todo o setor. 

É importante destacar que a busca por melhorias é fundamental, onde existem 

várias técnicas de qualidade que podem e devem ser utilizadas durante o 

desenvolvimento do PCM nas entidades, um exemplo prático é a inclusão da 

ferramenta PDCA nos projetos diários, onde o P representa a etapa planejamento das 
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atividades, o D a parte do desenvolvimento do que foi planejado, C consiste no 

controle e o A equivale a agir. 

Uma forma de realizar melhorias pode ser observada por meio de reuniões 

gerenciais com a equipe, identificando problemas internos ou externos, que podem 

ser originados por meio de discursos e levantamentos internos ou através dos 

resultados observados pelos indicadores mensurados. Essas informações podem ser 

postas em pautas de reuniões com o objetivo de desenvolver o setor. 

A gestão a vista também representa uma nova forma de gerenciamento 

eficiente, onde as informações relevantes ficam visíveis e podem ser evidenciadas 

pela equipe. Destaca-se a importância de buscar técnicas para realizar a tratativa dos 

problemas identificados, sejam eles por intermédio dos resultados dos indicadores, 

por solicitação interna ou da direção. Assim, o desenvolvimento de relatórios de falhas 

e planos de ações representam nesse momento um caminho a ser traçado na busca 

pela melhoria das atividades. 

 Diante desse contexto, com a presente metodologia, almeja-se que a 

implantação do PCM forneça a empresa uma nova visão para o setor de manutenção, 

fazendo com que ele inicie estrategicamente suas ações voltadas para o crescimento 

e padronização de suas atividades. 
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4. DESCRIÇÃO DO CAMPO DE ESTUDO 

O capítulo 4 tem como objetivo realizar uma apresentação geral sobre o 

campo onde foi realizado o estudo. Será efetuado uma breve apresentação da 

empresa, realizando o detalhamento das informações situacionais da manutenção no 

período anterior a implantação do PCM e explanar o levantamento do cenário 

mantenedor, problemas identificados, equipe de trabalho, dentre outros. 

4.1.  Apresentação da empresa  

A pesquisa foi realizada em uma indústria carcinicultura atuante no 

mercado nacional desde 1983, ou seja, são mais de 3 décadas consolidando sua 

marca e nome no contexto empresarial. Ela está localizada no município de 

Canguaretama, no estado do Rio Grande do Norte, local onde funcionava 

anteriormente empresa do ramo salineiro. 

Em anos consecutivos a organização passa por inúmeras modificações, 

entre elas, está a construção de uma base industrial com mais recursos para ampliar 

a produção e fornecer aos clientes produtos com alta qualidade, instalações prediais 

com mais reforço de equipamentos a nível industrial, uma unidade de beneficiamento 

em grandes proporções de comercialização e estocagem de produtos, iniciou a venda 

de produtos congelados, com isso garantindo o fornecimento ininterrupto de itens ao 

mercado consumidor e abertura de novas unidades em âmbito nacional. 

Com esses avanços a organização passa a ganhar espaço como uma 

detentora do conhecimento fabril na carcinicultura, o que a levou ganhar premiações 

de destaque do Comércio Exterior, assim como torna-se a única entidade a alcançar 

em 2001 o selo de Garantia de Origem Carrefour, que atesta a segurança na produção 

e qualidade do produto fabricado. Essa premiação mostrou nesse período um grande 

reconhecimento para a empresa, frente as suas concorrentes que mesmo estando há 

muito tempo no mercado não atingiram essa certificação. 

No ano de 2011, a entidade apresenta os primeiros sinais de problemas 

relacionados ao vírus da Mancha Branca que atingiu vários viveiros de camarões no 

Brasil. Esse vírus atinge o sistema respiratório e digestivo do animal enfraquecendo-

o até sua morte. Diante desse cenário, a organização reagiu de forma positiva. Ela 

desenvolveu em um sistema de funcionamento que fornece condições para a espécie 
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de camarão cultivado semelhante ao de um ambiente marinho, fazendo com que em 

2014 ela retorne ao mercado com força total. 

Com essa transformação e renascimento, a empresa recebe em 2015 a 

premiação The Global Aquaculture Innovation & Leadership Award, que premia 

inovações no setor da aquicultura. Em 2017, foi alcançado o maior recorde de 

produção por hectare, ou seja, a produção atinge 72 toneladas de camarão por 

hectare por ciclo. 

O gráfico adiante apresenta a evolução produtiva da organização estudada 

nos últimos anos, é notório que houve crescimento na fabricação em todos os anos, 

sendo um reflexo das transformações em que a empresa enfrentou e das soluções 

inovadoras que foram implantadas como mostra o Gráfico 6.  

Gráfico 6-Evolução produtiva da empresa 

 
Fonte: Relatório de desempenho produtivo da empresa (2018) 

 

Verifica-se um aumento de mais de 28% do ano de 2017 quando 

comparado a 2016, e a tendência é continuar o crescimento para os anos 

consecutivos, alcançando novos recordes de produção. 

 

4.2. Análise situacional pré-implantação do PCM/ Diagnóstico situacional da 

empresa  

Para realizarmos o estudo da implantação do PCM é preciso identificar o 

cenário atual em que a organização está situada. Essa etapa é relevante para a 
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pesquisa, pois com ela é possível enxergar quais os problemas enfrentados, os pontos 

fortes e onde é possível atuar de forma imediata ou a médio e longo prazo. 

4.2.1. Formação da equipe de trabalho  

A equipe que realiza as atividades mantenedoras é de suma importância 

para o bom desenvolvimento do setor. Ao realizar o levantamento da quantidade 

de participantes que contribuem diretamente para o funcionamento desse setor, 

tinha-se um total de 60 pessoas. Entre elas, 3 exercem atividades administrativas, 

ou seja, são as responsáveis por gerir informações relacionadas as horas 

trabalhadas, folhas de pagamento, levantamento de dados de trabalho, 

fornecimento de documentos solicitados, emissão de ordens de serviço, 

levantamento de informações das ferramentas e itens de trabalhos, entre outras 

funções. 

A formação da equipe de trabalho era determinada pelas seguintes 

atribuições: 

a) Supervisor de manutenção: pessoa que exerce o gerenciamento do 

setor de manutenção, responsável por supervisionar as tarefas de caráter técnico 

dos tipos de manutenção corretiva e preventiva, visando manter os equipamentos 

aptos e disponíveis para utilização, gerenciar corretamente a equipe para que essa 

demanda seja satisfeita. 

b) Auxiliar administrativo: realizar atividades que estão diretamente 

atreladas as ações operacionais do setor, auxiliando nos trâmites administrativos 

necessários. 

c) Auxiliar de compras: desenvolver tarefas para apoiar as ações do 

setor de manutenção relacionadas aos itens utilizados no dia a dia para efetuar as 

atividades, bem como acompanhar as requisições de compra, contato com 

fornecedores, distribuição de material entre os setores, etc. 

d) Auxiliares de manutenção: são os responsáveis por fornecer suporte 

em campo aos mecânicos por segmento. Eles fornecem assistência com a entrega 

de material (devido a distância entre os postos de trabalho), realizar atividades 

operacionais necessárias, efetuar levantamento de informações em campo, etc. 

e) Mecânicos: pessoas responsáveis por executar o reparo ou melhoria 

nos componentes do equipamento, avaliar as condições de funcionamento e 
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desempenho, realizando correções emergenciais ou preventivas. São eles que 

fornecem o conhecimento técnico da atividade e proporcionam a empresa o retorno 

do equipamento a sua condição de produção. 

De forma hierárquica é apresentado a Figura 12 que demostra como era a 

estrutura do setor de manutenção, sendo a figura do supervisor de manutenção 

apoiada pelos auxiliares, e estes assessoravam as três áreas operacionais da 

organização. 

Figura 12-Hierarquia pré-implantação PCM 

 

SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO

 

Encarregado de Hidráulica

 

Encarregado de Beneficiamento

 
Encarregado de Mecânica

 

Mantenedor de Beneficiamento

 
Mantenedor Hidráulico

 

Mantenedor Elétrico

 

Encarregado de Elétrica

 

Mantenedor Hidráulico

 

Auxiliar Administrativo

 

Auxiliar de Compras

 

 

Fonte: Autora (2018) 

 

Diante dessa estrutura, percebe-se que não existia uma figura 

responsável por efetuar a análise gerencial das ações, desenvolver planejamento 

das atividades, efetivar a programação semanal e acompanhar as evoluções. Com 

o passar do tempo, constatou-se que todas as tarefas desenvolvidas se voltavam 

para ações corretivas, impossibilitando melhorias que poderiam acontecer através 

de atitudes de planejamento.  
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4.2.2. Ordem de Serviço-OS 

O setor de manutenção realizava suas atividades administrativas e 

preenchimento de OS de forma manual na maioria das vezes, ou seja, não existia 

um sistema que fornecesse suporte para a coleta de dados. Os dados do setor 

eram registrados em planilhas eletrônicas desenvolvidas pela supervisão, as quais 

forneciam informações como: quantidade de atividades realizadas mensalmente, 

total de colaboradores, serviços solicitados, áreas em que as ações foram 

efetuadas, quantidade de OS, etc.  

As OS’s eram originárias de duas formas: através da área solicitante ou 

pelos mantenedores que ficavam nas áreas. As solicitações de manutenção nos 

equipamentos eram repassadas via comunicação interna (rádio transmissor) ou de 

forma manual, onde o solicitante registrava sua demanda em um documento interno 

intitulado “Solicitação de Pedido”, conforme Anexo A. 

O solicitante repassava as informações para o auxiliar administrativo que 

efetuava o apontamento dessa atividade, gerando assim uma OS de forma manual 

(Anexo B). Posteriormente, era repassada ao mecânico responsável pela área para 

que as ações necessárias de reparo fossem protagonizadas. Relata-se que a 

manutenção do tipo corretiva representava mais de 60% das atividades diárias do 

setor, sendo esse um reflexo ruim para desenvolver melhorias. 

Uma vez por mês os auxiliares e supervisores reuniam-se com o propósito 

de gerenciar e tabular todas as informações obtidas e registradas nas planilhas, 

assim como efetuar o planejamento mensal das atividades, programar a realização 

das OS’s, referenciar os dados de rateio da mão de obra no setor e assim mensurar 

as horas de trabalho. 

Com o passar do tempo, o setor começou a evidenciar de fato a 

necessidade de melhorar sua estrutura de trabalho, sendo assim ocorreu a 

aquisição de um Software de manutenção com o propósito de agilizar as atividades 

do setor.  
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4.2.3. Sistema de Manutenção 

Inicialmente a empresa utilizava planilhas eletrônicas para realizar o 

acompanhamento das atividades do setor de manutenção. Essa ação representava 

uma dificuldade para os colaboradores, uma vez que, essas planilhas eram 

preenchidas manualmente, o tempo necessário para essa ação era alto, as 

informações obtidas eram passíveis de erros, existia-se um tempo de resposta para 

as atividades relativamente longos. 

Devido aos problemas citados, a organização adquiriu um sistema de 

manutenção com o propósito de agilizar as informações, o fluxo das atividades e 

melhor gerenciar suas demandas de OS’s. Entretanto, relata-se que a equipe 

responsável pelo software, assim como pelos próprios colaboradores do setor, não 

possuía total domínio sobre as competências e habilidades necessárias sobre 

gerenciar o sistema adquirido.  

No entanto, devido a antiga conjuntura da empresa, o software permitiu 

algumas independências e facilidades na gestão de dados, como a inclusão 

sistêmica dos ativos presentes no setor de manutenção (mais de 2000). São vários 

itens cadastrados, que variam desde componentes pequenos como vassouras à 

equipamentos de grande porte como tratadores de esteira. Essa inserção auxiliou 

na identificação rápida quando solicitado. 
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5. IMPLANTAÇÃO DO PCM 

Este capítulo tem por objetivo apresentar as etapas de implantação da 

estrutura do PCM atrelado com as ações mencionadas do macroprocesso da 

manutenção.  

 

5.1. Implantação do setor de PCM 

A empresa analisada cresceu sistematicamente com suas atividades 

produtivas, atingindo novos mercados e conquistando cada vez mais novas 

funções. Diante disso, fez-se necessário a reestruturação do setor para que 

atendessem as novas diretrizes da organização. 

Um dos grandes desafios enfrentados na empresa estava na organização 

do setor de manutenção. Era preciso reconstruir as diretrizes, desenvolver novas 

técnicas para melhorar o gerenciamento das atividades diárias, bem como mudar 

o cenário mantenedor.  

A implantação do setor de Planejamento e Controle de Manutenção-PCM, 

ocorreu como uma ação estratégica, mediante o reconhecimento interno da 

gerência e supervisores da área que buscavam melhor gerenciar a função 

manutenção. Alguns fatores podem ser destacados como norteadores para essa 

atitude de melhoria:  

1. Equipe de manutenção com sobrecarga de trabalho; 

2. Alto índice de horas extras; 

3. Ausência de medição de indicadores específicos de manutenção; 

4. Performance baixa para a manutenção preventiva; 

5. Elevadas taxas de manutenção corretiva; 

6. Pouca ou a falta de metas para o setor; 

7. Grandes taxas de retrabalho. 

Com o propósito de apresentar um novo cenário para o setor de 

manutenção e mudar a perspectiva sobre os 7 pontos apresentados, buscou-se a 

alternativa de instaurar o PCM e assim incluir uma nova dinâmica para o setor 

alcançar performance e bons resultados operacionais.  

O setor de PCM desenvolvido na organização estudada recebe uma meta, 

que é a de organizar as tarefas de manutenção, estabelecer recursos para 



78 
 

gerenciar os serviços mantenedores, proporcionar a elaboração e acompanhar os 

indicadores, compor a equipe, reduzir os índices de manutenção corretiva e elevar 

o planejamento do setor, bem como buscar sempre melhorias. 

O desempenho das atividades do PCM depende de cada empresa, da 

abertura que lhe é dado, das pessoas envolvidas e engajadas no processo e 

projeto, assim como a cultura organizacional.  

 

5.2. Composição das funções estratégicas do PCM 

Para que a implantação do Planejamento e Controle da Manutenção se 

desenvolva de forma eficiente, é necessária uma equipe organizada, 

multidisciplinar e engajada para que as ações planejadas ocorram 

satisfatoriamente.  

Na etapa de tratamento da demanda apresentada no macroprocesso de 

manutenção, são demonstradas algumas funções fundamentais para melhor 

gerenciar a cartela de serviços. Diante disso, uma das primeiras ações previstas no 

contexto do PCM é realizar a reestruturação e implantação de algumas funções 

necessárias para o correto funcionamento do novo setor de manutenção. Para tal, 

cargos de Supervisão de PCM, programador/analista de manutenção, 

inspetor/planejador e aprovisionador foram constituídos na atual conjuntura da 

empresa. 

Com essa nova configuração de atividades e funções, pretende-se atender 

com presteza a demanda da empresa, entregando um serviço de qualidade e com 

alta performance. O Quadro 2, a seguir, retrata resumidamente as obrigações de 

cada uma das funções mencionadas.
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Quadro 2- Resumo das atribuições e funções geradas com a implantação do PCM 

Função Atribuições 

Supervisão de 

PCM 

• Coordenar o planejamento e execução das manutenções; 

• Elaborar e acompanhar índices de performance de manutenção; 

• Elaborar procedimentos de trabalho e plano de manutenção; 

• Gerenciar equipes; 

• Elaborar novos procedimentos; 

• Desenvolver de relatórios gerenciais; 

• Etc. 

Programador de 

manutenção 

• Programar as manutenções semanais; 

• Registrar e controlar as necessidades de manutenção; 

• Controlar os planos de manutenção preventiva e corretiva; 

• Auxiliar no desenvolvimento de indicadores; 

• Levantar as pendências existentes de programação; 

• Aprovar e elaborar novos procedimentos no setor; 

• Realizar treinamentos; 

• Etc. 

Analista de 

manutenção 

• Analisar indicadores da manutenção e propor ações de correção e gerar 

relatórios gráficos; 

• Elaborar relatórios gerenciais, de acompanhamento, etc; 

• Acompanhar a programação de serviços de manutenção periódica em 

equipamentos da planta e beneficiamento; 

• Treinar equipe de planejamento e controle da manutenção no sistema 

informatizado da manutenção; 

• Alimentar de forma eficiente as informações no sistema informatizado; 

• Implementar ações para maximização das atividades do setor. 

Aprovisionador • Desenvolver novos fornecedores; 

• Gerenciar o correto uso de peças/materiais para a manutenção; 

• Analisar necessidade de compra de peças para reposição; 

• Manter informações no sistema atualizadas; 

• Etc. 

Inspetor/ 

planejador 

• Realizar o acompanhamento das atividades in loco; 

• Acompanhar a necessidade de solicitar intervenção no equipamento; 

• Efetuar manutenções periódicas; 

• Planejar as manutenções nos equipamentos; 

• Elaborar planos de manutenção e cadastro de ativos; 

• Etc. 

Estagiário de 

Manutenção 

• Auxiliar nas atividades diárias do setor de manutenção; 
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• Realizar o levantamento de dados necessários a elaboração de relatórios 

gerenciais; 

• Acompanhar e executar ações mantenedoras; 

• Etc. 

Fonte: Autora (2019) 

Com a equipe formada, tem-se a estrutura de um novo organograma com 

as atuais funções. A Figura 13, retrata a nova visão hierárquica do setor de 

manutenção, após a implantação do PCM. 

Figura 13-Visão geral do organograma após implantação do PCM 

 

Fonte: Autora (2019) 

 

Evidencia-se uma significativa mudança na estrutura atual, com uma 

equipe de 91 colaboradores, o que representa um aumento de 50% em relação a 

quantidade inicial. Através do PCM, obteve-se a formação de uma equipe que 

fornecerá suporte aos demais setores, melhor planejamento e medição das 

atividades realizadas.  

 

5.3. Elaboração de documento padrão  

Uma das ações iniciais desenvolvidas foi a construção dos Procedimentos 

Operacionais Padrões-POP. A empresa não detinha de instruções de trabalho que 

orientassem seus colaboradores a execução de tarefas, não havia uma estrutura 

normativa para isso. Diante desse cenário, foi proposto a elaboração de 
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documentos que fossem desenvolvidos com o intuito de melhor gerenciar os 

aspectos qualitativos do setor. Assim, construiu-se os POP’s do setor de 

manutenção. 

Essas diretrizes alcançaram os demais segmentos da empresa, ou seja, 

não havia uma padronização da estrutura do documento, e com a implantação do 

PCM foram caracterizadas orientações para que as documentações da empresa 

recebessem uma estrutura única.  

Diante disso, o setor de qualidade da organização iniciou uma revisão de 

seus documentos, os quais passaram a obedecer a um padrão e estrutura, onde 

todo e qualquer arquivo deverá ser controlado e aprovado por esse setor. Sendo 

assim, após a elaboração de um POP os setores enviam ao responsável pela 

qualidade os arquivos elaborados, esses arquivos passam por uma validação e se 

aprovados tornam-se vigentes, caso contrário o documento retorna com as 

observações de correção. 

Os POPs elaborados visam demonstrar padrões de execução ou de 

orientação de uma atividade, para isso é preciso que eles obtenham também uma 

forma específica de ser elaborado, para tanto os documentos seguem um filtro de 

desenvolvimento com 14 critérios a serem inseridos estruturalmente: 

1. Objetivo: fornecer ao cliente interno ou externo informações sobre a 

objetividade do documento; 

2. Aplicação: mostrar a abrangência do documento, ou seja, para qual 

setor ou segmento ele é aplicado; 

3. Definições: resumo de todas as siglas, abreviações internas ou dados 

técnicos utilizados no documento que necessitam de explicações; 

4. Resultados esperados: apresentar qual é o conteúdo que se espera 

obter desse documento; 

5. Requisitos de segurança: informar todos os EPI-Equipamento de 

Proteção Individual e EPC’s-Equipamento de Proteção Coletivo 

indispensáveis e/ou necessários para a atividade; 

6. Materiais necessário: demonstrar todos os itens que são requisitados 

na atividade; 

7. Definição de responsabilidades: fomentar as obrigações de cada 

colaborador envolvido diretamente na atividade; 
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8. Descrição sequencial da tarefa: nesse tópico são descritas todas as 

atividades realizadas passo a passo. Pode-se utilizar como recurso 

fluxogramas, macrofluxos, ilustrações, tabelas, etc, que representem 

um prosseguimento de ações realizadas; 

9. Distribuição de documento: informar o local onde é provável localizar 

o documento ou o setor onde é possível solicitar a visualização do 

mesmo; 

10.  Referências: quais foram as referências utilizadas para elaborar o 

documento (se houver); 

11.  Registro de revisões: local destinado para constatar as revisões 

realizadas no documento; 

12.  Elaboradores: descrever quando e quem foi o responsável por 

desenvolver o documento; 

13.  Aprovados: as pessoas responsáveis por aprovar o documento 

elaborado; 

14.  Anexos: na existência de algum documento o qual precise ser citado 

do decorrer do texto, este deverá ser incluso nessa etapa.  

Com a estrutura dos documentos realizados de forma organizada e pré-

estabelecida, é possível desenvolver um gerenciamento documental do setor. Um 

exemplo das diretrizes iniciais de um POP elaborado, pode ser evidenciado no 

Apêndice A dessa dissertação.  

De forma detalhada, os tópicos seguintes fornecem um resumo dos 10 

POP’s produzidos pelo setor de manutenção. Eles foram concebidos mediante a 

implantação do PCM. A relação de todos os documentos produzidos pode ser 

verificada no Quadro 3. 
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Quadro 3-Relação de POP's elaborados 

 

Item Nome do POP 

1 Planejamento de curto prazo 

2 Planejamento de médio e longo prazo 

3 Inspeção de manutenção 

4 Programação da manutenção 

5 Aprovisionamento da manutenção 

6 Manutenção de média tensão 

7 Manual de indicadores da manutenção 

8 Gerenciamento da rotina-GEROT 

9 Matriz de competência 

10 Matriz de criticidade 

Fonte: Autora (2019) 

 

Os subtópicos e tópicos seguintes buscam detalhar o objetivo e tratativas 

de alguns dos documentos, assim como em alguns parâmetros apresentar 

singularmente as ações realizadas e obtidas de cada. Os POP’s GEROT, matriz de 

criticidade e indicadores de manutenção. 

 

5.3.1. Planejamento curto prazo 

Esse documento tem como objetivo orientar e padronizar as ações relativas 

ao processo de planejamento do setor de manutenção, com foco nas atividades 

exercidos pela função de Inspetor/Planejador de Manutenção no horizonte de curto 

prazo.  

Assim, fornece orientações de como proceder em situações de 

manutenções com um período inferior a 1 mês, definindo as tarefas e recursos 

necessários para atender demandas de serviços mantenedores do setor. Essas 

diretrizes norteiam-se para alcançar e auxiliar no atingimento das metas dos 

indicadores de performance. 

Para isso, o inspetor/planejador precisa realizar o planejamento das OS’s 

de forma adequada, para que possam entrar na programação das atividades em 
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tempo hábil, assim realizar as tratativas adequadas para as já existentes na carteira 

de serviço.  

A carteira de serviços inicia através dos clientes internos da empresa, os 

quais irão gerar fontes de solicitações de atendimento à manutenção, podendo ser 

oriunda através de uma inspeção no local, por meio de uma requisição de serviço 

da área solicitante, através de planos regulares de manutenção ou ainda como uma 

manutenção corretiva programada. Todas essas demandas juntas preenchem a 

carteira de serviço, apresentada no POP de planejamento de curto prazo, como 

mostra a Figura 14. 

Figura 14-Fontes de solicitações de serviços à manutenção 

 

Fonte: Autora (2019) 

 

5.3.2. Planejamento de médio e longo prazo 

Este tipo de documento preza por realizar uma programação de 

atendimento as demandas do setor com um horizonte superior a 1 mês, ou seja, 

ele objetiva  projetar e possibilitar desdobramento das atividades da 

manutenção previstas para o ano corrente e o seguinte conforme estratégia 

predefinidas. 

O POP também ressalta a necessidade dos feedbacks internos dos clientes 

para com a manutenção, pois eles fornecem informações estratégicas, assim como 

propõem ajustes no atendimento, validar o serviço realizado e auxiliar nas 

melhorias da programação do calendário de manutenção. 

Um dos desdobramentos enfatizados está no Mapa de 52 semanas, que 

visa realizar um levantamento de todas as paradas ou intervenções já 
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preestabelecidas e/ou inevitáveis para o correto funcionamento das atividades 

empresariais ou mantenedoras. Por esse motivo, é de suma relevância o contato e 

relação direta com outras áreas, como o setor de produção, por exemplo, para 

otimizar uma parada já prevista e atrelado a essa interrupção uma interferência 

planejada no equipamento. 

  Uma das principais características apontadas para a parada na empresa 

são apontados na Figura 15 adiante. 

Figura 15-Critérios relevantes para o planejamento anual da empresa 

 

Fonte: Autora (2019) 

 

• Planos de manutenção: serão gerados por meio do sistema informatizado 

de manutenção de acordo com a necessidade. Faz-se necessário que os 

dados contidos no sistema estejam atualizados, organizados e 

padronizados, para a correta obtenção de informações pertinentes ao 

planejamento anual.  

• Manutenção condicional: consiste em todos os desvios identificados por 

meio do monitoramento sensitivo, oriundos por meio das inspeções 

sistêmicas realizadas com instrumentos de medição, sentidos humanos, 

legislações vigentes, etc.  

• Programação de despesca: após evidenciado, através de inspeções 

diárias a necessidade de intervenção no equipamento, as mesmas serão 
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programadas para efetivação após o ciclo do viveiro, a fim de garantir 

confiabilidade dos equipamentos para o próximo ciclo de produção. 

• Históricos de corretivas: conforme a base histórica das manutenções 

corretivas emergenciais, desde que realizado análises, é possível 

identificar padrões que podem ser inclusos para planejamento a médio ou 

longo prazo.  

 

5.3.3. Inspeção de manutenção 

O documento busca padronizar e apresentar as técnicas e como melhor 

realizar a inspeção de manutenção nas dependências da empresa. Seu foco é que 

as intervenções realizadas ocorram quando necessário e de forma que todas as 

metas preestabelecidas sejam atingidas com alta performance. 

A figura do inspetor/planejador aparece no POP como o colaborador que 

possui as competências técnicas e operacionais para melhor gerenciar essa 

demanda.  

Alguns equipamentos são importantes para a correta inspeção e análise do 

equipamento como:  paquímetro, micrômetro, multímetros e/ou dispositivos de 

detecção de tensão, analisador de bateria, medidor de vibração, trena laser, etc. 

Outros instrumentos auxiliam para a evidenciação ou para colaborar com a 

identificação do diagnóstico como: identificação de nível de lubrificante em 

equipamentos, uso de máquina fotográfica, etc. 

 

5.3.4. Programação da manutenção 

Uma das necessidades evidenciadas na organização era a carência de 

programação da manutenção. Diante disso, construiu-se a função programador de 

manutenção. Para padronizar a atividade realizada por esse profissional, o POP 

construído objetiva apresentar as ações relativas ao processo de programação dos 

serviços de manutenção. 

Esse documento está interinamente ligado com as atividades planejadas, 

ou seja, a programação parte do pressuposto que uma demanda já foi planejada, 

necessitando de uma tratativa para que seja executada. Utilizam-se siglas para 

representar considerações pertinentes a programação, como mostra o Quadro 4.
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Quadro 4- Siglas utilizadas para programação/planejamento das demandas de manutenção 

Sigla Significado 

D-1 Eventos que ocorrem no dia anterior ao evento principal 

D+1 Eventos que ocorrem no dia posterior ao evento principal 

D Dia do evento principal 

S+1 Projeção das atividades de manutenção para a semana subsequente 

Fonte: Autora (2019) 

 

A programação realizada é concordada com todos os setores envolvidos 

e/ou que são atingidos pela ação da manutenção, participando também dessa 

aprovação da programação o supervisor de PCM e demais setores necessários.  

Com a cartela de serviços devidamente analisada, o programador de 

manutenção realizará a priorização dos serviços de forma a possibilitar que 

demandas de OS’s com prioridades altas, manutenção preventiva e corretiva 

programada, assim como manutenções em equipamentos que apresentem risco a 

segurança e meio ambiente recebam tratativas privilegiadas.  

Após a programação, as áreas envolvidas receberam um cronograma com 

as informações sobre as ações a serem realizadas na semana seguinte. No fim da 

semana seguinte é realizado o levantamento da aderência a programação, ou seja, 

uma verificação se tudo que foi programado foi efetivamente cumprido. Caso não, 

realizar levantamento das causas, organizar tratativas e reprogramar ações para 

as semanas seguintes. 

A figura do programador/analista de manutenção possui como uma das 

suas atribuições realizar apontamentos diários sobre o que foi executado junto com 

os inspetores, a fim de identificar erros de programação, condições de melhoria ou 

ajustes as novas atividades realizadas pela empresa. Com esse trabalho diário tem-

se hoje uma aderência a programação de 83%, o que representa um avanço 

significativo na atual configuração do setor. 
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5.3.5. Aprovisionamento da manutenção 

O POP elaborado objetiva repassar instruções e padronizar as ações 

necessárias para a correta utilização e aprovisionamento dos materiais 

indispensáveis a execução das atividades da manutenção. O aprovisionador é o 

responsável por gerenciar essas ações, bem como manter sempre atualizada as 

informações no sistema para que as demais áreas saibam os status dos materiais, 

e no caso da falta de algum item, que uma OS não foi programada devido a essa 

necessidade operacional. 

Todos os materiais utilizados são recebidos pelos executantes da tarefa, 

porém precisam ser administrados pelo aprovisionador, com o propósito de otimizar 

e controlar sua utilização. O contato e relação direta do aprovisionador e o 

almoxarifado é importante para que as ações previstas e realizadas aconteçam de 

forma padronizada e atendam às necessidades de ambos. 

 

5.3.6. Manutenção de média tensão 

Este documento tem como propósito estabelecer as diretrizes para a 

operação na execução das atividades em redes de média tensão na empresa 

estudada. Ele é aplicável para os colaboradores que exercem atividades de forma 

direta com esse tipo de rede, como os eletricistas, auxiliares e encarregado de 

manutenção elétrica. 

O objetivo principal desse documento é padronizar a tarefa, preocupando-

se com os cuidados necessários em relação não somente a forma operacional, 

como também com a saúde e segurança. Neste documento são listados todos os 

equipamentos de proteção individual necessários, bem como as Normas 

Regulamentadoras-NR indispensáveis que os colaboradores devem saber ou 

serem treinados para a execução da manutenção.  
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5.3.7. Manual de indicadores 

O manual de indicadores é um documento elaborado pela liderança do 

PCM, que visa apresentar e padronizar quais os caminhos necessários para obter 

e formular os indicadores bases ao planejamento da manutenção. Ele apresenta as 

fórmulas de cálculo detalhadas dos indicadores de manutenção necessários para 

acompanhar o dia a dia da operação. 

O propósito deste manual é trazer informações dos conceitos e definições 

que necessitam ser considerados e avaliados para captar dados, os quais serão 

processados e resultarão na geração dos indicadores. 

Medir é uma rotina indispensável para garantir se as ações realizadas 

diariamente estão obtendo os resultados almejados. Diante disso, como 

apresentado na metodologia dessa dissertação, um dos resultados almejados e 

alcançados foi o de fomentar também a cultura de análise das ações através dos 

indicadores. 

Os indicadores selecionados dispunham como caráter principal demonstrar 

os resultados mais relevantes da área no que tange ao índice de manutenções 

corretivas e preventivas, disponibilidade física dos equipamentos, aderência a 

programação realizada, índice de retrabalho, quantidade de ordens de serviços por 

etapa e área e o índice de apontamento de mão de obra.  

A Tabela 4 apresenta os indicadores contidos no manual elaborado e a 

unidade em que estes devem ser apresentados. No documento observa-se 

informações gerais sobre cada indicador, onde sua mensuração dependerá da 

organização das informações inseridas no sistema informatizado da empresa, bem 

como da correta utilização dos dados retirados do sistema.  

Assim, espera-se com esse documento fornecer uma orientação inicial 

sobre a importância e necessidade de medir, a fim de obter respostas, identificar 

melhoria, evidenciar problemas e aumentar a performance de gerenciamento dos 

dados do setor de manutenção. 
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Tabela 4-Resumo dos indicadores elaborados 

Nº da 

ordem 

Indicadores Sigla Unidade 

1 Tempo médio Aguardando Planejamento TMAPL Dias 

2 Índice de Planejamento IPLAN % 

3 Tempo médio Aguardando Aprovisionamento TMAPV Dias 

4 Índice de Ruptura de Estoque RUPT % 

5 Tempo médio aguardando pedido externo TMPEX Dias 

6 Tempo médio Aguardando Programação TMAPR Dias 

7 Aderência à programação APR % 

9 Fator de Manutenção Preventiva FMP % 

10 Fator de Manutenção Preventiva por Área 

executante 

FMPA % 

11 Fator de Manutenção Preventiva por Cliente 

Interno 

FMPC % 

12 Carteira de Serviço de OS/RS - Dias 

13 Carteira de OS por etapa - Und 

14 Tempo Médio de OS TMOS Dias 

15 Backlog BACKL Dias 

16 Tempo Médio entre Falhas MTBF Horas 

17 Tempo Médio para Reparo MTTR Horas 

18 Índice de Apontamento de Mão de Obra Total IAMOT % 

19 Retrabalho RET % 

20 Disponibilidade Física DF % 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

O detalhamento das informações contidas na Tabela 4 serão apresentadas 

no tópico 5.9 dessa dissertação quando é demonstrados os indicadores de forma 

individual. 

 

5.3.8. Gerenciamento da rotina-GEROT 

Gerenciar a rotina não é uma tarefa fácil, principalmente quando se tem 

várias atividades a serem executadas, que por sinal, representa uma falta de 

organização das atividades diárias. 

É preciso padronizar, priorizar, programar e administrar o tempo a alguma 

ação. Para isso, foi elaborado um documento que visa organizar para o setor de 

manutenção uma esquematização das atividades necessárias. Nele são 

apresentados “o que”, “quando”, “quantas” e “quem” participa de cada ação. Ao 
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todo foram identificadas 6 rotinas que devem ser estabelecidas no setor para 

disseminar e melhorar o fluxo de informações para os clientes internos e externos. 

A Figura 16 apresenta um breve resumo sobre algumas diretrizes 

identificadas no GEROT, onde fornece orientações sobre a rotina de atividades do 

setor de manutenção. 

 

Figura 16- Resumo de diretrizes básicas do GEROT 

 

 

Fonte: Autora (2019) 

 

O tópico 5.5 apresentará mais detalhadamente as informações contidas 

nesse documento.    

 

5.3.9. Matriz de competência 

A matriz de competência é uma ferramenta gerencial e visual que auxilia 

no gerenciamento das informações dos colaboradores, podendo através dela 

comparar dados e tomar decisões. Esse documento objetiva estabelecer as 

diretrizes para identificação das habilidades e qualificações dos colaboradores dos 

setores responsáveis pelas manutenções.  
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Através do POP, pode-se verificar todas as competências que os 

colaboradores possuem e quais são as habilidades/conhecimentos necessários 

para desempenhar uma outra função, da mesma maneira destacar quais cargos 

precisam de treinamento ou cursos específicos. 

Além do POP foi elaborado a matriz de competência (Apêndice B), a qual 

foi preenchida através de entrevistas individuais com cada colaborador do setor de 

manutenção. O intuito da elaboração da Matriz foi o de obter uma visão geral dos 

cargos existentes, identificar as necessidades, descrever as competências dos 

cargos e a carência do setor. 

 

5.3.10. Matriz de criticidade 

O controle inicial é uma das primeiras etapas mencionadas do 

Macroprocesso da manutenção. Nele são apresentadas algumas etapas, entre 

elas, está a avaliação de criticidade do equipamento. Partindo desse pressuposto, 

com a aquisição de uma melhor maturidade das informações pelo setor de 

manutenção da empresa estudada, foi proposto a elaboração de um documento 

(POP) e através dele o desenvolvimento de uma Matriz de acompanhamento da 

criticidade. 

É fato que cada máquina possui um tempo específico e o correto 

acompanhamento dela fornece ao usuário benefícios relacionados a produção, 

segurança e meio ambiente. Diante disso, o POP da matriz de criticidade, visa 

estabelecer as diretrizes para avaliação e definição de equipamentos críticos, com 

a finalidade de elaborar estratégias para privilegiar ações corretas no tempo 

específico para cada equipamento.  

O documento é destinado aos inspetores planejadores da organização que 

são os responsáveis por fomentar e manter a matriz atualizada, com o intuito de 

prevenir e sistematizar a correta relação entre tempo, disponibilidade e parada do 

maquinário, a fim de fornecer sempre o melhor desempenho. 

Através da Matriz é possível priorizar cada ativo de acordo com a criticidade 

que ele recebeu. Quanto mais crítico for o ativo para a produção, maior será sua 

pontuação e menor será o tempo em que ele poderá ficar parado.  
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Em comum relação com o documento elaborado com as diretrizes 

necessárias, foi desenvolvido uma planilha de acompanhamento geral, a qual é 

apresentada com maior ênfase no tópico 5.6 dessa dissertação.  

 

5.4. Tagueamento dos equipamentos 

O tagueamento ou também conhecida como tag, faz parte da etapa de 

controle inicial apresentada por Viana em seu macroprocesso da manutenção e é 

uma ação necessária e indispensável para a localização, padronização e 

evidenciação dos ativos de uma empresa. 

Ao realizar a identificação do ativo, o setor de manutenção proporciona 

melhor rastreabilidade, sendo a tag uma forma de identificação da localização do 

equipamento/sistema dentro da organização, o que fornece melhor controle e 

direcionamento das demandas da manutenção para cada tipo de ativo existente, 

desenvolvendo assim um histórico de atividades realizadas e uma base concisa de 

informações para a correta gestão de maquinário. 

Na organização, através da implantação do PCM, foi inserido na rotina das 

atividades a necessidade da utilização adequada do cadastramento dos ativos. 

Inicialmente foi apresentada a relevância que essa ação traria para a organização 

e identificação dos equipamentos, a etapa seguinte foi padronizar a codificação que 

representasse o equipamento e sua inserção no sistema informatizado da empresa 

(Gestor SM). A última etapa consistiu em apresentar a plaqueta ou etiqueta que 

seria inclusa nos ativos. 

A primeira etapa ocorreu no ano de 2017, onde foi evidenciado a 

necessidade de correção de alguns fatores no sistema utilizado pela empresa, visto 

que alguns bens como por exemplo, mesas, cadeiras, bancadas, prateleiras, entre 

outros, foram inclusos no escopo de tagueamento da empresa, porém a nível das 

atividades realizadas pelo PCM, esses materiais não fazem parte do portfólio 

administrado.  

Ao todo foi constatado a existência de 2.214 equipamentos cadastrados no 

sistema informatizado da organização, sendo eles desde ativos com pouco valor 

patrimonial como é o caso de vassouras e ventiladores, até itens de alto custo e 

que estão ligados diretamente a produção ou infraestrutura da organização como 

tratores de esteira, escavadeiras e câmaras frias. 
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A nível de tagueamento dos ativos, o cadastramento é realizado conforme 

3 etapas hierárquicas de aglutinação, até chegar a última fase de máquina ( 

Quadro 6), onde cada equipamento receberá as ações de manutenção 

direcionadas conforme o registro de cada OS gerada, desenvolvendo assim um 

histórico de atividades para cada ativo. Os níveis de aglutinação são apresentados 

no Quadro 5. 

 
Quadro 5-Hierarquização de aglutinação do TAG 

Nível Aglutinação Descrição Exemplo 

1 Área 
Área da empresa em que o 

equipamento pertence 
Manutenção (MAN) 

2 Divisão 
Local da empresa onde o 

equipamento se encontra 
Berçário (BER) 

3 Subdivisão 
Local específico onde o 

equipamento se encontra 
Berçário 3 (BER-3) 

Fonte: Autora (2019) 

 

O resultado para a aglutinação apresentada no Quadro 5 é MAN-BER-

BER03, esse código apresenta que o equipamento é da área da manutenção, 

presente em um dos berçários existentes e que está situado no berçário três.  

O último nível de aglutinação é o da “máquina”, como mostra o  

Quadro 6. Os ativos tagueados receberam um código alfanumérico com 6 

dígitos, onde verifica-se que no exemplo é mostrado o circulador de água 1 que 

recebeu o código CIR 001.   

Quadro 6-Descrição do código de tagueamento 

Código Descrição Código final 

CIR 

Letras que representem o ativo. São três letras que 

identifiquem o equipamento. No exemplo é um circulador de 

água existente nos berçários  CIR 001 

001 
É uma numeração sequencial, que dependerá da quantidade 

de equipamentos existentes 

Fonte: Autora (2019) 

 

Então, continuando o código anterior tem-se que o Circulador 001, pertence 

a área de manutenção que está presente no berçário, especificamente no berçário 

3, MAN-BER-BER03-CIR001. Logo, com a identificação finalizada, as ações de 
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manutenção solicitadas por meio das OS’s serão direcionadas ao nível “Máquina”, 

podendo assim receberem apropriadamente os custos de manutenção de modo 

geral. 

Com a sequência alfanumérica definida é preciso incluir no sistema da 

empresa para que as atividades realizadas já possam ser identificadas conforme o 

código que a máquina recebeu. A Figura 17 apresenta um exemplo de códigos 

existentes no sistema para os aeradores e caminhões cadastrados como AEP e 

BAU, respectivamente. 

Para tal o responsável por inserir a numeração irá incluir no campo “código” 

da Figura 17 o tagueamento estabelecido e logo abaixo no campo “descrição” 

inserir qual o ativo cadastrado. 

Figura 17-Exemplo de codificação inclusa no sistema para os aeradores 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

As Figura 18 e Figura 19 apresentam dois exemplos de tagueamentos já 

inseridos nos equipamentos. Na primeira imagem o trator e na sequência a moto 

utilizada. 
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Figura 18 - Tagueamento do trator de esteira D 140 

 

Fonte: Autora (2019) 

 

Figura 19-Tagueamento de Moto 

 

Fonte: Autora (2019) 

 

Ao implantar o PCM a empresa despertou a necessidade de melhoria, e o 

tagueamento forneceu melhor gerenciamento, uma vez que estando os ativos 

cadastrados favorece avanço no controle, na localização, identificação e 

padronização.  

Com essa prática realizada a organização possui 100% de informações de 

como cadastrar o código do equipamento, mais de 90% de seus equipamentos 

catalogados no sistema e 40% com plaquetas já inseridas (como mostrado na 

Figura 18 e Figura 19). 
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5.5. Gerenciamento da Rotina-GEROT 

Uma das diretrizes apresentadas pelo macroprocesso da manutenção está 

o controle da demanda. Nele é apresentado o gerenciamento da rotina como uma 

atividade necessária à sua administração. Diante disso, uma das ações executadas 

pelo PCM foi desenvolver o GEROT, ele é um manual que apresenta as principais 

rotinas internas do setor de manutenção e foi padronizado conforme as demandas 

do POP. 

Foram identificadas 6 rotinas a serem executadas, que possuem o público 

alvo de: supervisor, inspetores, executantes, clientes internos, aprovisionadores, 

setor de suprimentos e gerência como mostra o Quadro 7 abaixo. Nesse quadro, 

são identificadas as principais reuniões estabelecidas pelo PCM, sua frequência e 

os envolvidos. 

As reuniões de planejamento e programação objetivam gerenciar da melhor 

forma os recursos da manutenção para que eles entrem em ação quando 

determinado, no dia, hora, local e no equipamento correto.  Logo, essas reuniões 

buscam sintonizar todos os envolvidos para que o desdobramento da operação 

ocorra ordenadamente e com todas as interfaces gerenciadas antecipadamente.  

Quadro 7-Rotinas Internas da Manutenção 

Item Rotina Período Responsável Público alvo 

1 Reunião de Planejamento Mensal Supervisor de PCM Inspetores, Clientes, 
Execução 

2 Reunião de Programação Semanal Supervisor de PCM Inspetores, Clientes, 
Execução 

3 Reunião de Interface com 
Suprimentos 

Mensal Supervisor de PCM Aprovisionamento e 
Suprimentos 

4 Reunião de Performance 
PCM 

Mensal Supervisor de PCM Equipe PCM 

5 Reunião de Performance 
da Execução 

Mensal Supervisores de 
Execução 

Equipe de execução 

6 Reunião de Performance 
da Manutenção 

Mensal Gerente de 
Manutenção 

Liderança da 
Manutenção 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

A reunião de planejamento possui foco na definição das atividades de 

manutenção previstas para o mês e sua frequência será também mensal. Já a de 

programação necessita de uma periodicidade semanal, visto que ela utiliza como 
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parâmetro o conceito do S+1, ou seja, a programação é realizada na semana com 

um horizonte na semana subsequente.   

O item 3 apresenta a reunião de interface dos suprimentos. Ela fornece aos 

responsáveis pelo gerenciamento dos materiais as instruções necessárias para que 

determinados componentes indispensáveis à execução da manutenção sejam 

priorizados. Com isso, é possível ordenar critérios para melhor organizar o setor, 

estoques mínimos, desvios, padronização e correto armazenamento. 

A reunião de performance do PCM é fundamental para analisar as ações 

realizadas. Nela são discutidos os indicadores, ações realizadas, principais 

dificuldades e desvios operacionais. Como critério de resultado, nela, pretende-se 

obter planos de ações preventivos e corretivos, com o foco em evitar e administrar 

os principais problemas diários.  

O quinto item relaciona-se diretamente a operação, isto é, os resultados 

obtidos das atividades executadas pelos mantenedores da empresa. Serão 

apresentadas informações sobre retrabalho, manutenções corretivas, tempo de 

falha dos equipamentos, acúmulo de trabalho em determinado período, frequência 

de ações desenvolvidas, entre outros.  

A reunião de desempenho da manutenção busca apresentar 

sistematicamente informações gerais do setor. Essa reunião será executada com 

as lideranças de cada área, os quais discutirão melhores formas de gerenciar as 

atribuições relacionadas aos seus respectivos liderados. Serão verificados também 

os indicadores e os planos de ação. 

O GEROT também apresenta as reuniões externas em que a manutenção 

está envolvida, como apresenta o Quadro 8. Nele verifica-se cinco atribuições com 

áreas de Recursos Humanos-RH, construção, CIPA, Superintendente de 

Operacional. 

Quadro 8-Rotinas Externas da Manutenção 

Item Rotina Período Responsável 

1 Reunião Técnica Semanal Gerente de Construção 

2 Reunião de Rateio Mensal Superintendente Operacional 

3 Reunião da CIPA Mensal Presidente CIPA 

4 Comitê de Liderança Mensal Superintendente Operacional 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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A reunião técnica relaciona-se a verificação do cronograma de obras e 

atividades de interface entre manutenção e construção. A segunda é distribuição 

do percentual trabalhado pelas equipes de suporte à produção e processamento 

da empresa analisada. A reunião da CIPA objetiva explanar os eventos de 

segurança relacionados aos setores. A reunião do Comitê de Liderança tem como 

foco verificar a evolução dos processos de manutenção perante as demais áreas 

de interface e clientes. 

Com o GEROT elaborado é possível identificar todas as ações que devem 

ser efetivadas pela equipe de manutenção. Essas instruções ficam disponíveis em 

diretórios compartilhados com toda a empresa, para que essas boas práticas sejam 

disseminadas e de conhecimento de todos. 

 

5.6. Matriz de criticidade 

A criticidade de um equipamento é uma vertente relevante para a 

programação de paradas de equipamentos e é relatado no capítulo 2 dessa 

dissertação, essa etapa faz parte do controle inicial do macroprocesso da 

manutenção. 

A Matriz de Criticidade elaborada para a empresa estudada ressaltou 

alguns pontos interessantes a serem considerados para categorizar os 

equipamentos existentes, como mostram as orientações a seguir: 
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Quadro 9-Critérios adotados na matriz de criticidade 

Critérios Siglas Criticidade A Criticidade B Criticidade C 

Saúde e 

Meio 

Ambiente 

AS A falha provoca graves 

efeitos sobre o operador, 

o meio ambiente ou 

instalações 

A falha ocasiona riscos 

para o operador, meio 

ambiente ou instalações 

A falha não 

fornece riscos e 

não produz 

consequências 

Qualidade 

Q A falha afeta diretamente 

a qualidade do produto 

A falha faz variar a 

qualidade do produto 

A falha não 

representa danos 

ao produto 

Regime de 

Trabalho 

RT Funcionalidade é em 

tempo integral 

Funcionalidade em 

metade do período  

Utilização 

ocasional 

Atendimento 

A A falha ocasiona 

interrupção total do 

processo produtivo 

A falha provoca 

interrupções parciais e 

provoca restrições 

operacionais 

A falha não 

provoca 

interrupções no 

processo 

Frequência 
F Paradas excessivas 

devido a falhas 

Paradas moderadas 

devido a falhas 

Poucas paradas 

Custo 

C Tempo de reparo e 

custos muito elevado 

Tempo de reparo e 

custos é moderado 

Tempo de reparo 

e custos não são 

relevantes 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

No anexo C ressalta-se a matriz desenvolvida, onde a gestão visual sobre 

a criticidade de cada equipamento é evidenciada com cores, na qual os ativos que 

receberam a categorização A são visualmente identificados com a cor vermelha, B 

cor amarela e C cores verdes. 

 

 

5.7. Planejamento anual da manutenção 

O plano anual de manutenção é um procedimento adotado para 

acompanhar se o que foi programado de manutenção foi executado em um período 

de 52 semanas, contemplando as paradas preventivas. Essa ação representa para 

a empresa uma excelente prática de planejamento a longo prazo. 

Cada equipamento possui datas predefinidas em que necessitam ser 

manutenidos, diante disso o plano de 52 semanas visa sistematizar datas pré-
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programadas que estabelecem períodos específicos para a parada e interferência 

no maquinário. Essa escala temporal pode ser mensal, bimestral, trimestral 

semestral ou anual, dependendo do porte, usabilidade, custos de paradas, 

quantidades de interrupções, segurança, mão de obra empregada e interferência 

do produto final da empresa. 

O apêndice C apresenta a estrutura adotada para o mapa de 52 semanas. 

Ele é definido com a ajuda de todos os setores da manutenção em comum acordo 

com a liderança e setores interligados. Quando inicia sua elaboração (geralmente 

no fim ou início de cada ano), é preciso unir esforços para contemplar o máximo de 

informações, uma vez que se pretende com o resultado identificar o que de fato foi 

realizado e o que não foi. 

Na constatação de alguma manutenção programada que não foi 

executada, é preciso estudar os motivos e elaborar planos de ação para que essa 

prática não ocorra nos meses subsequentes. 

 

5.8. Sistema informatizado da manutenção 

No macroprocesso da manutenção é apresentado a fase de Suporte ao 

tratamento da demanda, onde é evidenciado a necessidade de se ter um sistema 

que atenda e entenda os reais problemas enfrentados no setor de manutenção.  

Para isso, um dos critérios de desenvolvimento da implantação da 

manutenção na empresa estuda está voltada para o melhor acompanhamento das 

atividades realizadas no dia a dia, através de dados inseridos e retirados do 

sistema, não ficando apenas no acompanhamento das ações por meio de planilhas 

eletrônicas ou físicas.  

Para buscar aperfeiçoamento nas ações da manutenção na organização 

mediante a implantação do PCM, era preciso melhorar a utilização adequada do 

software, o qual obteve direcionamentos voltados especificamente para a 

manutenção, o Gestor SM. 

 A nível de tagueamento evidenciou-se que o sistema foi utilizado de forma 

inapropriada durante algum tempo, devido a inexistência de algumas funções 

necessárias para o controle e em outros momentos as informações inseridas foram 

inadequadas. Entende-se que com a implantação do PCM foi necessário a 

correção/adequação na base de dados do software de manutenção, que contou 
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com o apoio não somente da empresa estudada e da equipe de colaboradores da 

manutenção, mas também da organização que confeccionou o programa. 

Uma das alterações necessárias observada durante as atividades na 

empresa, consistiu em uma reestruturação na base de dados a nível de TAG. Essa 

medida foi necessária, visto que ao registrar um OS no sistema, o software 

cadastrava as informações nos dados relacionados ao nível do aglutinador 

“Subdivisão” e “Divisão”, ou seja, as informações sobre as ações realizadas nos 

ativos não estavam sendo direcionadas para a TAG no nível “Máquina”, como 

relatado no subtópico 5.4.  

Essa constatação evitou futuros problemas, visto que se um equipamento 

for movimentado de um ativo para o outro ele não perderá sua base histórica, 

garantindo assim dados que permitirão o controle e análise gerencial bem como 

auxiliar os aspectos contábeis. Para isso, foi solicitado ao desenvolvedor do 

sistema a inserção do campo  “Patrimônio/Local”, com o intuito de garantir o 

vínculo adequado entre o tombamento com o TAG do ativo imobilizado, como 

destacado na tela da  Figura 20. 

 

Figura 20-Tela de cadastro do ativo do software 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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Com a inclusão desse campo, o setor de controle de patrimônio passa para 

o PCM as informações do cadastro do item (tombamento) e a área de manutenção 

realiza o cadastro da TAG, sendo possível acompanhar a movimentação do 

equipamento e a vida útil dele, mesmo que ocorram mudanças do local, como por 

exemplo, se um motor for retirado de um trator e inserido em outro equipamento, 

as ações de manutenção ficam registradas no sistema, permitindo assim 

rastreabilidade e análise contábil também.  

Com a melhoria do módulo de manutenção e implantação do PCM foi 

possível organizar muitas tarefas que antes eram realizadas manualmente para a 

versão eletrônica, otimizando o tempo de resposta, apresentação das informações, 

inclusão de dados, acompanhamento de materiais, indicadores, entre outros. 

Através do software, cada função implantada (Inspetor/Planejador, 

aprovisionador e programador) relatado no tópico 5.2, conseguem acompanhar o 

andamento de suas demandas de forma eletrônica. A Figura 21 apresenta o fluxo 

de informações existentes após receber uma Solicitação de Serviço-SS. 

 
Figura 21-Esquematização de acompanhamento de solicitação de serviço no sistema informatizado 

 

 
 

Fonte: Autora (2019) 

 

Evidencia-se que as funções anteriormente estabelecidas exercem papel 

importante para o fluxo contínuo da demanda do setor, onde ao receber uma 

solicitação de serviço o responsável precisa identificar a veracidade, validar e iniciar 

o planejamento da mesma. Após essa etapa, entra a figura do aprovisionador que 

•Verificar recebimento 
de SS

•Validar a SS

•Planejar

Inspetor/Planejador

•Providenciar material

•Comprar material

Aprovisinador
•Programar parada do 
equipamento

•Comunicar setores 
interligados

•Acompanhar e cobrar 
a execução da OS

Programador
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sistematizará tudo o que for necessário para a execução do serviço no critério 

material, e por último o programador que em comum acordo com os setores 

envolvidos irá agendar momento propício a realização das ações. 

Para melhor gerenciar as informações sistémicas de acompanhamento das 

OS’s cadastradas, foram providenciadas status no sistema para que a equipe de 

manutenção efetivassem o controle e acompanhamento, como apresenta a Figura 

22 e de forma resumida a descrição de cada status (Quadro 10). 

 

Figura 22-Tela de acompanhamento do status de OS 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

Quadro 10-Status de acompanhamento de demandas no sistema informatizado 

Status Descrição 

Aguardando Planejamento 

Todas as demandas que chegam ao setor de manutenção e 

são registradas no sistema recebem esse status, o que 

significa que estão na fase de aguardando planejamento do 

Inspetor/planejador. 

Planejado 

Após a análise da solicitação recebida, o Inspetor/planejador 

irá incluir no status da OS a informação em que ela foi 

planejada, o que recai para o próximo status. 

Aguardando Material 

Após planejado, o segundo status é o de providenciar todos 

os materiais necessários a realização do serviço, assim todas 

as demandas após planejadas passam para essa categoria. 
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Aguardando programação 

Com todos os materiais já organizados e liberados, a OS entra 

na fase de programação. O responsável irá providenciar tudo 

o que for necessário para agendar momento propício a 

realização da manutenção no equipamento. 

Aguardando Disponibilidade 

de Equipe 

Caso a ação a ser realizada no ativo for uma atividade 

diferenciada que necessite de pessoal especializado, a OS 

será registrada com esse status. 

Aguardando serviço 

terceirizado 

Em situações em que para realizar a atividade mantenedora 

precise antes efetivar algum ajuste ou aguardar algum serviço 

terceirizado, a OS será transferida para esse status. 

Programado 
Com equipe e material disponível, assim como acordado com 

os demais setores o serviço poderá ser programado. 

Reprogramado 

Caso o equipamento que foi anteriormente programado não 

tenha efetivado a manutenção, ele entra no status de 

reprogramado, o que significa que para a próxima 

programação ele terá um nível de urgência maior e deverá ser 

incluso no cronograma de manutenções. 

Aguardando Conclusão 
Ao iniciar a ação sobre o ativo, a OS passa para o status de 

aguardando conclusão. 

Concluído 
Quando o serviço for finalizado não existindo mais correções 

a serem executadas, a OS receberá esse status. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

A utilização adequada do módulo de gestão de manutenção permitiu a 

empresa melhor acompanhamento das atividades e maior gerenciamento das 

informações, podendo evidenciar, corrigir, atualizar e otimizar as informações do 

setor. Uma ferramenta utilizada e disponível no sistema da organização é a geração 

de relatórios em planilha eletrônica, com o objetivo de consolidar através de 

indicadores as informações inseridas no sistema, como apresentado no tópico 5.9. 

 

5.9. Indicadores de manutenção 

Como apresentado no macroprocesso de manutenção, na etapa de 

controle da demanda, acompanhar as ações realizadas através de medições auxilia 

na obtenção de respostas e na constatação do que é possível melhorar.  

Um dos critérios iniciais levantados para que fossem melhorados foi o de 

reduzir o índice de manutenções corretivas, fazendo com que o setor focasse em 

prevenir e não corrigir. Assim sendo, vários indicadores foram programados para 
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serem medidos através da implantação do PCM, do engajamento da nova equipe 

e relação com o sistema informatizado. Abaixo a relação de alguns indicadores que 

começaram a ser mensurados na empresa estudada a partir da implantação do 

PCM. 

Eles são apresentados quinzenalmente para a liderança do setor através 

de boletins (Anexo D), com o intuito de estudar o que será efetivado para 

aperfeiçoar e/ou evitar problemas no decorrer do dia a dia. Muitos dos dados 

utilizados para a geração gráfica das informações foram possíveis com a 

reformulação do sistema de gerenciamento. Observa-se em alguns gráficos a 

existência de dados do ano de 2017, eles fornecem visão sistêmica da situação 

anterior para a atual. 

Os indicadores estabelecidos para serem medidos na empresa estudada 

devem fornecer informações para que fossem obtidas respostas sobre as ações da 

equipe de manutenção mediante a implantação do PCM. Sabendo que a entidade 

não detinha anteriormente controles voltados especificamente para análises 

relacionadas a gestão da manutenção, entendeu-se que era preciso criar uma 

rotina de identificação de indicadores básicos e relevantes para a mensuração de 

dados sobre o setor.  Assim, foram estabelecidos os indicadores mais adequados 

conforme retratados a seguir. 

  

5.9.1. Fator de Manutenção Preventiva-FMP 

Este indicador reflete a relação entre as manutenções preventivas 

executadas dentro de um determinado período. O cálculo utilizado para realizar a 

análise desse indicador é o que consta na equação 7, apresentada na etapa 2.7. 

De forma resumida, é a divisão da manutenção preventiva realizada por todas as 

manutenções existentes (corretiva e preventiva). 

O Gráfico 7 apresenta informações das manutenções preventivas de Abril 

de 2017 até o mês de dezembro/2018. A relação de manutenções corretivas 

corresponde à diferença do índice. 
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Gráfico 7-FMP 2017/2018 da empresa estudada 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Sabendo que a implantação do PCM teve início no ano de 2017, ressalta-

se uma melhora na relação do indicador apresentado, uma vez que quanto maior 

for o FMP, significa que menor será a porcentagem de manutenções corretivas na 

empresa. 

Verifica-se no gráfico apresentado os dois anos índices estão acima da 

média estabelecida (75%). Analisando somente o ano de 2018, visto que a empresa 

adquiriu maturidade para proceder com essas métricas, evidenciam-se valores 

relevantes em quase todos os meses, exceto Março/2018 e Setembro/2018. A 

explicação está que em março, houve investimentos na expansão de algumas 

ações para o setor elétrico o que impactou o resultado geral de manutenções 

preventivas e no mês de setembro a informação sobre solicitações extras do setor 

de construção. 

Em relação as manutenções corretivas verificam-se realizando a diferença 

entre as preventivas, uma média de 15%. O que representa um resultado 

significativo para o setor de manutenção da empresa, pois modifica todo o cenário 

inicial onde mais de 50% das ações eram para realizar manutenções corretivas. 

Esse dado demonstra o quanto evoluiu o setor, partindo para uma visão 

voltada para ações preventivas, o que facilita o planejamento, programação e 

execução dos serviços prestados. 

 

5.9.2. Fator de Manutenção Preventiva por Área Executante 

Ao analisar o índice de manutenção preventiva por área existente, tem-se 

o que é apresentado no Gráfico 8. A estratificação apresentada no gráfico é 
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importante para que sejam adotadas ações de melhoria para aumentar cada vez o 

FMP de todas as áreas. 

O cálculo realizado para a evidenciação dessas informações pode ser 

observado na equação 8 abaixo. O valor representa a divisão da manutenção 

preventiva por área pela soma de todas as manutenções (corretiva e preventiva). 

 

𝐹𝑀𝑃𝐴 =
𝑀𝑃𝐴

∑𝑀𝐶 + 𝑀𝑃
𝑋100 

(9) 

 

No Gráfico 8 observa-se que a área de inspeção alcançou índices 

satisfatórios em relação as demais. A área de Hidráulica/campo e processamento 

ficaram em dezembro com os melhores índices, 93% e 88% respectivamente. 

Observa-se que o setor da elétrica ficou aquém dos demais, sendo necessário 

realizar uma análise para verificar os principais motivos e problemas que fizeram 

com que nos últimos 3 meses ficassem abaixo da meta estabelecida de 75%. 

Gráfico 8-FMP por área executante 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Através desse indicador, o gestor de manutenção pode acompanhar mês a 

mês a evolução (ou não) de cada setor, e consequentemente direcionar esforços 

para investigar as causas que fundamentaram os problemas. Uma ferramenta que 

auxilia na averiguação de causas dos motivos será apresentada no tópico 5.10 

dessa dissertação, na etapa de melhoria.  

Então, esse indicador visa que cada área se mantenha acima da meta na 

realização de manutenções preventivas. 

 

5.9.3. Fator de manutenção preventiva por cliente interno 
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Em relação aos clientes internos existentes na organização estudada ou os 

clientes em que o setor de manutenção atende, destacam-se 4: construção, 

logística, processamento e produção. No Gráfico 9 destaca-se o cliente 

processamento com 93% de atendimentos de caráter preventivo no mês de 

novembro/2018, no entanto observa-se um decréscimo em conjunto com o cliente 

logística, passando ambos para 86% em dezembro/2018. Em evidência, observa-

se o setor de construção que se mantem abaixo da meta, o que fornece a empresa 

um feedback interessante a ser analisado através de ferramentas abordadas no 

tópico 5.10 dessa dissertação. 

 

Gráfico 9-FMP por cliente interno 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 Esse índice informa sobre as manutenções realizadas nesses setores 

de forma programada. Partindo do pressuposto que o FMP avalia as manutenções 

em caráter preventivo, ressalta-se que o setor de obras (construção), demandou 

nos meses de outubro, novembro e dezembro/2018 maiores esforços relacionados 

a manutenção corretiva.  

 

5.9.4. Disponibilidade Física – DF 

O Gráfico 10 e Gráfico 11 apresentam a disponibilidade física dos 

equipamentos no decorrer do ano. A DF da caçamba começou a ser medida desde 

2017, no entanto a DF dos tratores a partir de 2018. 
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Quando se menciona DF, corresponde ao tempo em que o equipamento 

esteve disponível para ser operacionalizado pelo cliente, ou seja, que não estava 

em manutenção ou algum tipo de ajuste no setor de manutenção.  

Destaca-se em ambas as análises que os equipamentos apresentaram 

resultados satisfatórios de DF, isso representa para o setor que o gerenciamento 

preventivo está fornecendo o resultado esperado, sendo uma métrica importante.  

No ano de 2017 como esse indicador estava em fase de implantação e os 

dados ainda estavam em organização, então não havia propriamente uma meta, 

porém a partir das medições realizadas mensalmente criou-se um histórico que 

permitiu em 2018 estabelecer a meta de 80% para a DF das caçambas e 76% para 

os tratores. 

 

Gráfico 10-DF caçamba 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Gráfico 11-DF trator 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

De modo geral identifica-se que a DF dos dois equipamentos apresentados 

se comporta dentro do esperado, o que fornece como feedback para a gestão que 
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os ativos se encontram disponíveis para uso, não influenciando na parada ou atraso 

no sistema produtivo. 

A DF é calculada por conjunto de máquinas do mesmo segmento, pois para 

estratificar as informações é preciso entender o funcionamento de cada um e com 

isso realizar o cálculo das informações, conforme orientações realizadas no tópico 

2.7 dessa dissertação. 

 

5.9.5. Carteira de OS/RS 

Sobre a carteira de serviço tem-se a necessidade de medir esse indicador 

para verificar a quantidade de Ordem de Serviço-OS ou Requisições de Serviço-RS 

existentes que estão pendentes de tratamento, ou seja, que estão em alguma fase 

do processo até a finalização da solicitação, com a manutenção realizada. Abaixo é 

apresentado essa relação entre OS e RS. 

 
Gráfico 12- Carteira de OS/RS 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Destaca-se um aumento considerável de OS nos meses de novembro e 

dezembro/2018, ultrapassando todos os demais meses. Esse indicador informa ao 

gestor a situação em que o setor de manutenção está de demanda existente, isto 

é, quanto menor o valor desse indicador melhor será a fluidez do serviço prestado 

ao cliente. Esse indicador é complementado com o Gráfico 13, que apresenta onde 

cada demanda solicitada está. 

O cálculo é feito com a quantidade de OS ou RS que são direcionadas ao 

setor de manutenção por mês, como apresenta a equação 10 e 11. 

 

𝑂𝑆 = ∑𝑂𝑆 𝑝𝑜𝑟 𝑚ê𝑠 (10) 



112 
 

 

𝑅𝑆 = ∑𝑅𝑆 𝑝𝑜𝑟 𝑚ê𝑠 (11) 

 

5.9.6. Carteira de OS por etapa  

Quando um serviço é solicitado ao setor de manutenção, ele passa por 

fases até chegar a etapa final que é a execução. As etapas foram apresentadas 

nos tópicos anteriores dessa dissertação. Ressalta-se positivamente que dos 

serviços solicitados à manutenção, 70% (923 demandas via OS) estão na etapa de 

execução, isso representa um bom funcionamento das etapas anteriores. 

 

Gráfico 13-Status dos serviços solicitado 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Essa verificação é relevante, pois permite identificar qual o status que 

existe maior demora/agilidade, o que favorece a realização de ações para reduzir 

ou aumentar o status evidenciado. Através do Gráfico 13 é possível organizar ações 

futuras para identificar qual a média de tempo para efetuar uma manutenção por 

categoria e verificar padronizações para otimizar o tempo gasto. 

 

5.9.7. Aderência a Programação-APR 

O APR é um indicador necessário para acompanhar como está a aderência 

ao que foi programado, ou seja, se não houve desvios no meio do caminho que 

impedissem a realização de uma parada do equipamento para manutenção. 

O Gráfico 14 mostra uma informação relevante para os resultados da 

empresa, observa-se que o APR se manteve acima da média em todos os meses 
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desde sua implantação em janeiro/2018. Esse indicador informa para o setor de 

manutenção e as áreas envolvidas que o que foi programado está em execução, o 

que representa que todos estão engajados e comprometidos com os resultados e 

cumprimento das atividades agendadas. 

 

Gráfico 14- Aderência a programação-APR 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Devido aos bons resultados obtidos nos últimos meses pretende-se 

aumentar a meta do APR, visando sempre melhores resultados. E com uma meta 

superior será possível fortalecer e buscar medidas que se aproximem cada vez 

mais de 100% de assertividade. Estima-se uma média de 80% para o ano de 2019. 

 

5.9.8. Tempo Médio de OS-TMOS 

Com o objetivo de evidenciar o tempo em que uma ordem de serviço fica 

no sistema, foi elaborado o indicador apresentado no Gráfico 15. Sua medição é 

realizada em dias e calculado conforme equação 11. 

 

𝑇𝑀𝑂𝑆 = 𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑗𝑒 − 𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑂𝑆 (12) 

 

O resultado que se espera do indicador é que uma OS permaneça o menor 

tempo possível no sistema, sendo tratada de forma rápida e com qualidade. Diante 

disso, esse indicador auxiliará a gestão a entender e evidenciar a idade de uma 

OS. 
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Gráfico 15-Tempo Médio de OS 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

O Gráfico apresenta que para a média estipulada (60) as ordens de 

serviços ficaram abaixo do esperado, no entanto esses valores ainda são altos 

quando se analisa de uma forma geral, uma vez que o esperado é celeridade. 

Destaca-se negativamente os meses de janeiro e fevereiro/2018, sendo 

esse o período em que o sistema utilizado pela empresa foi atualizado com 

informações sobre os status das demandas solicitados a manutenção, como 

relatado no tópico 5.8 dessa dissertação. 

 

5.9.9. Índice de Retrabalho 

O Gráfico 16 apresenta a relação de retrabalho existente na organização 

estudada. Verifica-se que há oscilações presentes no decorrer dos meses, contudo 

não ultrapassam a meta estabelecida de 5%. Esse indicador proporciona uma visão 

para a liderança que as manutenções realizadas pelos mantenedores estão 

fornecendo suporte necessário, ou seja, não havendo retorno para executar a 

mesma tarefa. 

Isso demonstra o comprometimento em acertar na primeira vez, o que 

reduz o tempo em que o equipamento está parado, melhorando também na 

produção e na disponibilidade. 
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Gráfico 16-Retrabalho do setor de manutenção 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

5.10. Análise de Melhoria 

Independentemente dos resultados positivos obtidos é indispensável para 

qualquer área a análise de sua área, seja para padronizar uma atividade ou para 

incluir ou retirar outra. Uma administração eficiente estará atenta a todos os sinais 

(bons ou ruins).  

Para fomentar essa prática de melhoria sempre, o GEROT desenvolvido 

atua para que as reuniões aconteçam e que obedeçam a frequência estabelecida. 

No entanto, reuniões sem pauta ou sem um norte não fornecerão resultados 

satisfatórios. 

Nesse contexto as reuniões de liderança e a gestão a vista foram práticas 

adotadas para melhor gerenciar as atividades do setor de manutenção. 

 

5.10.1. Reuniões de liderança 

Para acompanhar e administrar os problemas ou oportunidades diárias faz-

se necessário realização de reuniões, tanto de ações internas como as 

apresentadas no GEROT, como as que envolvem o acompanhamento das 

necessidades dos clientes internos, ou seja, de outros setores.  

É relevante para a equipe de manutenção a existências de reuniões que 

questionem as ações existentes, pessoas que se incomodem com os erros, setores 

que se ajudem e colaboradores proativos, tudo isso contribui não somente para o 

crescimento da área de manutenção, mas para todas, uma vez que a manutenção 

é um setor de suporte. 
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Então, são nas reuniões do comitê de liderança em que todos os setores 

podem conversar, apresentar seus resultados e entenderem suas evoluções ou 

baixas. 

 

5.10.2. Relatório de Análise de Falha - RAF 

As falhas estão presentes no dia a dia de todos os setores, pensando nisso 

viu-se nelas oportunidade de construir melhorias no setor, e para isso foi instituído 

formas de desenvolver planos de ações por meio de técnicas da qualidade. 

O Relatório de Análise de Falha – RAF é uma ferramenta que proporciona 

ao setor de manutenção entender os problemas enfrentados, entendendo não o 

problema apenas e sim as causas fundamentais que o ocasionaram. Como 

resultado é elaborado um plano de ação para tratá-lo objetivando qualquer 

possibilidade de reincidência. 

O RAF é um conjunto de ferramentas de análise que proporcionam ao setor 

um norte de como iniciar a tratativa do problema, passando por identificação de 

causas básicas, ouvindo as pessoas, analisando os motivos que possibilitaram a 

evidência do problema, entre outros. 

Para construir o RAF são empregadas técnicas de Brasntorming, análise 

causa e efeito e o questionamento do problema através da técnica dos porquês. A 

primeira prática o brainstorming visa obter dos participantes das reuniões suas 

opiniões sobre o que pode ter causado o problema e é nesse momento que todos 

participam interativamente, sem receios do que é fornecido como causa.  

No segundo momento é a organização ou agrupamento de todas as 

informações obtidas em parâmetros (mão de obra, meio ambiente, método 

utilizado, máquina, etc). A terceira fase engloba questionar os problemas 

identificados em 5 vezes, então para cada item é feito a pergunta do “porquê”, até 

identificar a causa primária. O anexo E apresenta um exemplo do RAF elaborado 

na empresa estudada. 

Após a identificação dos problemas raízes que promoveram o problema, é 

necessário elaborar um plano de ação (Anexo F) para organizar a tratativa. No 

plano de ação é preciso determinar o quê, por que, como, quando, quem, onde e 

quanto custará a resolutiva do problema.  
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Essas diretrizes foram apresentadas a empresa através da implantação do 

PCM fornecendo melhor gerenciamento ao setor de manutenção, onde eles podem 

agora utilizar de técnicas para construir formas de identificar, entender, administrar, 

evitar e tratar as causas dos problemas.  

 

5.10.3. Gestão à vista 

Uma forma de apresentar os resultados obtidos é através de uma gestão 

visível e compreensível a todos. Como bem apresentado no macroprocesso da 

manutenção, na etapa de modificações e melhorias, é preciso melhorar e buscar 

ferramentas que aperfeiçoem as atuais ações. Diante disso, a empresa 

proporcionou um local de fácil acesso aos colaboradores do setor para que seus 

resultados ficassem visíveis. 

A sala de gestão visual ou também conhecida como sala dos indicadores, 

é um instrumento interessante para apresentar o que foi gerado no decorrer do mês 

ou anual. Nela estão todos os indicadores acompanhados e existentes no setor de 

manutenção podem ser observados e discutidos com os membros da equipe. A 

Figura 23 apresenta o espaço utilizado pelos colaboradores. 

Figura 23-Gestão a vista 

 
Fonte: Autora (2018) 

   

 

Assim, a gestão à vista utilizada pela organização representa uma grande 

aliada para aumentar os processos de comunicação, já que informações 
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pertinentes as ações diárias são expostas à vista dos colaboradores e gestores, o 

que acentua a visibilidade dos status de projetos, indicadores, mapas e tendências 

do setor. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo discorre-se sobre as conclusões e ressalvas obtidas por esta 

pesquisa que está voltada para a análise da implantação do Planejamento e 

Controle de Manutenção em uma empresa de carcinicultura do estado do RN. 

Pretende-se então relatar uma síntese das contribuições realizadas com a 

implantação, bem como apresentar informações gerais sobre dificuldades e 

apontamentos inerentes as ações efetivadas na pesquisa. 

O PCM no contexto empresarial representa uma vertente voltada para 

aumentar a performance das ações mantenedoras de um setor. Sua meta é realizar 

a transformação de uma área através de ações de planejamento, programação, 

desenvolvimento e fomento de atividades que forneçam aos colaboradores meios 

para que obtenham resultados positivos. 

Diante disso a primeira etapa da dissertação focou na pesquisa 

bibliográfica, desde dados relacionados ao campo de estudo (carcinicultura), 

adentrando em dados nacionais, demonstrando a relação e importância entre 

manutenção e carcinicultura. Posteriormente foi exposto e notificado referências 

sobre a gestão da manutenção, dados bibliográficos sobre o PCM, indicadores e 

por fim a explanação sobre o macroprocesso da manutenção com a explicação de 

forma sistêmica de como é o comportamento, diretrizes e orientações sobre o 

contexto em que o setor de manutenção deve agir para otimizar e aperfeiçoar suas 

ações. 

Para obter um arcabouço orientativo que fomentasse os dados 

apresentados, foram utilizadas ferramentas de busca que proporcionassem 

resultados e conteúdos relevantes para a pesquisa. Então, procurou-se utilizar 

informações de periódicos, livros, artigos e relatórios gerenciais de entidades 

conceituadas. A pesquisa constatou que no contexto de implantação do PCM em 

empresas, poucos são os trabalhos que disseminam e divulgam esses dados, tanto 

no cenário local como internacional. 

Para a pesquisa, esse fato demonstra uma lacuna a ser explorada, visto 

que não foi evidenciado nenhum trabalho direcionado para o segmento de 

manutenção em empresas do ramo carcinicultor. No tópico 2.2, da fundamentação 

teórica, são apresentados considerações sobre a relação entre a atividade 

estudada e a manutenção, não sendo identificado durante a pesquisa bibliográfica 
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outros arquivos que apresentassem a mesma relação de temática, assim entende-

se que este trabalho fornecerá parâmetros metodológicos para impulsionar demais 

pesquisas nesse segmento, bem como a replicação em outras entidades . 

Sobre o aspecto metodológico dessa dissertação, discutido ao logo do capítulo 

3 que explora duas vertentes: Classificação e desenvolvimento da pesquisa. No 

primeiro momento foram apresentados os motivos que respaldavam a escolha sobre 

ser uma pesquisa ação, uma vez que, a autora está presente tanto na análise, 

observação como na execução e auxílio das atividades. Na segunda etapa, é exposto 

o passo a passo de como o projeto foi realizado. A  Figura 10, forneceu as orientações 

necessárias desde a relação e explicação de ser pesquisa ação, até a parte de 

implantação, que repassa sobre a fase de análise da empresa de forma precedente.  

Sendo assim, o propósito desta dissertação “analisar o processo de 

implantação do PCM no setor de manutenção em uma indústria de 

carcinicultura” foi alcançado, uma vez que, no decorrer dos capítulos 3 e 5 foram 

demonstradas as ações que seriam realizadas para que esse estudo acontecesse. No 

terceiro momento (capítulo 3)  dessa dissertação, apresentou-se um esquema (Figura 

10,) em que informava quais seriam as ações realizadas durante a etapa de 

implantação e no quinto capítulo evidenciado de forma detalhada como as atividades 

aconteceram. 

Sobre o objetivo específico “Identificar e apresentar o cenário 

mantenedor da empresa avaliada” está meta foi atingida e apresentada no 

capítulo 4, onde é constatado como era o funcionamento do setor de manutenção 

e suas diretrizes. Esse objetivo se fez relevante para a pesquisa, pois permite 

mostrar como o setor de manutenção realizava suas atividades, onde destaca-se a 

fragilidade da equipe mantenedora, o alto índice de manutenções corretivas, pouco 

planejamento estratégico e gestão das atividades administradas em grande parte 

através de controles físicos ou planilhas eletrônicas, sem o auxílio adequado para 

a correta gestão da informações. 

Outro objetivo é o de “identificar no processo de implantação do PCM, 

pontos fortes e fracos” e “Desenvolver melhorias e auxiliar na elaboração de 

procedimentos que agreguem valor para a gestão da manutenção, bem como 

à implantação do PCM”. Essas informações podem ser observadas no decorrer 

do capítulo 5 dessa dissertação, onde são apresentados as ações realizadas que 
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proporcionaram desenvolvimento e implantação de melhorias, como a elaboração 

de documentos gerenciais (POP’s) com o intuito de padronizar as atividades, 

aperfeiçoamento do software de manutenção para atender requisitos de 

tagueamento, acompanhamento dos status dos serviços prestados, a construção 

de matrizes, a identificação e resolução de problemas através de ferramentas da 

qualidade por meio do RAF.  

É interessante salientar a etapa da inclusão de indicadores no setor, visto 

que é através deles que se pode obter respostas sobre as ações realizadas 

diariamente. Sabendo que não havia anteriormente o amadurecimento gerencial 

para direcionar quais eram os indicadores específicos que poderiam fornecer 

suporte a operação, a partir da implantação do PCM desenvolveu-se uma base de 

dados para iniciar a estruturação, e a partir dela disseminar as análises futuras.  

Destacam-se assim indicadores como o índice de aderência a 

programação, retrabalho, fator de manutenção preventiva, carteira de OS/RS, 

tempo médio de OS e disponibilidade física. Através dos atuais indicadores, 

percebeu-se que os resultados obtidos foram positivos, fornecendo a empresa um 

feedback sobre a implantação das atividades do setor de planejamento e controle 

da manutenção. 

Entende-se que esses indicadores são básicos e podem fornecer o suporte 

inicial para os indicadores relacionados a engenharia da manutenção como o 

backlog, MTTR, MTBF, MTTF, que podem ser inseridos na rotina em momento 

oportuno e são os próximos desafios do setor de manutenção da empresa. 

A etapa 5.10 da dissertação aborda o contexto da melhoria, que representa 

para o setor de manutenção informações edificantes para que os gestores passem 

a praticar reuniões utilizando técnicas simples que disseminem resultados 

satisfatórios a empresa. 

Uma fragilidade observada durante a implantação do PCM é que essa 

forma gerencial ainda não é observada em todas as vertentes e na cultura da 

empresa. É preciso diariamente reforçar aos colaboradores da necessidade de 

buscar melhorias, tanto na parte administrativa como na operacional. No geral, 

percebe-se a existência de uma linha tênue entre o saber fazer e o fazer. Isso 

significa que muitos gestores detinham o conhecimento técnico, porém não 

fomentavam-no para sua equipe e setor, o que ocasionava ruídos na comunicação 

e na percepção das ações. 
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Sobre as dificuldades enfrentadas durante a implantação do PCM tem-se a 

alta rotatividade de pessoas dentro do setor de manutenção, o que ocasionou 

esperas relacionadas a adaptação e consequentemente na entrega e/ou 

compartilhamento de informações e ações programadas. Outra característica a 

salientar, está na baixa instrução dos colaboradores do setor, o que proporcionou 

em alguns momentos um ritmo baixo na entrega das tarefas solicitadas.  

O sistema informatizado da empresa também passou por modificações em 

seu módulo, o que necessitou para os colaboradores certo tempo para receberem 

treinamento e consequentemente ambientar-se com os novos parâmetros, 

ocasionando alguns desvios, erros e aumento de tempo para a execução da 

atividade, no entanto entende-se que esses apontamentos fazem parte do contexto 

de aprendizagem e aperfeiçoamento conjunto. 

No contexto geral, essa dissertação alcançou o propósito estimado, uma 

vez que através da metodologia empregada a empresa obteve melhoria em seu 

desempenho operacional, estratégico e gerencial, o que refletiu em ações 

planejadas e programadas, aumentando a performance das manutenções 

preventivas e a disponibilidade do ativo. Assim, constata-se que o setor de PCM 

trouxe resultados benéficos para a manutenção, possibilitando o fortalecimento nos 

índices analisados o que reflete em toda a cadeia produtiva. 

Algumas considerações podem ser apontadas para trabalhos futuros, como 

é o caso da elaboração de um manual de armazenagem, que fornecerá orientações 

de o que, como, quando, onde e porque os itens precisam ser administrados e 

aprovisionados corretamente. Esse documento fornecerá o suporte para que o 

almoxarifado gerencie os materiais utilizados no dia a dia, fornecendo o suporte 

necessário não somente ao setor de manutenção mais todas as áreas da empresa. 

Outro ponto relevante, é a adoção de outros indicadores no 

acompanhamento mensal das atividades. Visto que a empresa já possui um 

histórico de dados ela pode iniciar um acompanhamento de indicadores presentes 

na engenharia da manutenção por meio do Backlog, MTTR, MTBF, MTTF. Hoje a 

empresa já efetua a análise de DF e dos índices de corretiva e preventiva, além de 

outros, essa análise já constitui uma melhoria de 100% quando comparada ao setor 

antes da implantação do PCM. Logo faz-se necessário também a atualização do 

manual de indicador gerado inicialmente para contemplar mais informações. 
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Ainda com foco em melhoria contínua inserir na rotina mensal o 

acompanhamento por meio de auditorias internas na execução dos processos e 

sistema, a fim de evidenciar a qualidade do serviço prestado, padronizar e 

aperfeiçoar o que está bom. Quando aos pontos falhos realizar a tratativa, 

reconhecer e agir sobre eles, trabalhando por meio de ações corretivas e planos de 

ações que envolvam a operação e liderança na busca de melhores resultados. 

Recomenda-se ainda como trabalho futuro a medição das tarefas 

executadas, ou seja, quanto tempo é gasto para fazer uma manutenção em 

determinadas áreas e/ou equipamentos. Utilizar parâmetros de cronometragem e 

cronoanálise para identificar melhorias e propor soluções para padronização ou 

otimização do tempo, o que favorece melhor aproveitamento de mão de obra e 

redução de tempo para a execução de uma ordem de serviço. 
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Anexo B – Ordem de Serviço Manual 
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Anexo C- Matriz de criticidade da empresa 
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Anexo D- Boletim quinzenal de indicador 

 



134 
 

Anexo E- Exemplo do RAF 
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Anexo F- Exemplo do plano de ação gerado a partir do RAF 

 



136 
 

APÊNCICE 

Apêndice A- Exemplo de POP da empresa 
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Apêndice B- Matriz de competência da empresa 
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Apêndice C - Matriz de planejamento anual (52 semanas) 

 


