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RESUMO

A gestão de manutenção industrial envolve o conhecimento por completo estrutural

da empresa, setores e material operacional de trabalho, sendo assim o maquinário e

equipamentos  em geral,  decide-se  onde,  quando  e  o  momento  correto  para  se

aplicar cada tipo de manutenção produtiva. O grande aumento tecnológico complexo

de métodos de produção e a variedades em matéria prima dentro de uma empresa,

aumenta  repentinamente  a  demanda  por  sistemas  eficientes  e  econômicos  de

planejamento  em  gestão  de  manutenção  no  ambiente  organizacional.  Esta

monografia está voltada em abordar o desenvolvimento de gestão de manutenção

industrial eficiente, utilizando-se conhecimentos bibliográficos, e contexto através de

pesquisas  e  análises  de  maneira  a  abranger  informações  técnicas  relevantes,

métodos  e  práticas  para  um  trabalho  em  gestão  de  manutenção  produtiva

profissional  e  com  foco  na  excelência  do  nível  de  desenvolvimento  contextual.

Resumindo-se, este trabalho será o caminho para eliminar falhas nos equipamentos

e aumentar a produtividade dentro de uma organização.

Palavras-chave: Manutenção; planejamento; equipamentos; Trabalho; organização.
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curso  (Graduação  em  Engenharia  Mecânica)  –  Faculdade  Anhanguera,
Pirassununga SP, 2017.

ABSTRACT

The  management  of  industrial  maintenance  completely  involves  the  structural
knowledge of the company, sectors and operational material of work, being thus the
machinery  and equipment  in  general,  It  is  decided where,  when and the  correct
moment  to  apply  each  type  of  preventive  maintenance.  The  great  complex
technological increase of production methods and the varieties in substance cousin
inside  of  a  company,  increase  suddenly  demand  it  for  efficient  and  economic
systems  of  planning  in  management  of  maintenance  in  the  organizational
environment.  This  monograph  is  come  back  in  approaching  the  development  of
management  of  efficient  industrial  maintenance,  using  bibliographical  knowledge,
and context through research and analyses in way to enclose information excellent
techniques,  practical  methods and toward a work in management of  professional
preventive maintenance and with focus in the Excellency of the level of contextual
development. Summarizing itself, this work will be the way to eliminate imperfections
in the equipment and to inside increase the productivity of an organization.

Key-words: Maintenance;    Planning;    Equipment;   Work;    Organization.
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 INTRODUÇÃO

A Manutenção é uma palavra derivada do latim (Manus tenere) que

tem o significado de manter o que se tem, este conceito está presente na

história a anos, desde a era industrial onde sua aplicação não era visto como

um fator relevante para as empresas.

 Com o surgimento de um mundo globalizado a tecnologia vem a

cada  dia  mais,  sendo  sofisticada  de  forma  a  está  atingindo  padrão  de

excelência, a engenharia aborda a manutenção, de forma a ser uma atividade

eficiente e eficaz para os setores organizacionais no conceito em gestão de

manutenção industrial, otimizando-se os maquinários e equipamentos dentro

do processo produtivo da empresa, todavia não trazendo transtorno, evitando

assim as falhas e riscos de parada de uma escala de produção.

Segundo  Herbert  (2009)  não  basta  uma  empresa  adquirir  um

equipamento e não souber usá-lo de maneira racional e produtiva, para isso

será preciso aplicar as técnicas necessárias de manutenção preventiva. Ao

longo do trabalho será apresentado o conceito e os fundamentos da gestão

de  Manutenção  produtiva  como  foco  principal  em  manutenção  preventiva

abordado  no  contexto.  A  manutenção  se  define  em  procedimentos

necessários  de  conservação  e  permanência  de  determinado  objeto  ou

processo, atuando com técnicas e medidas para o funcionamento regular e

eficiente continuo de maquinas e motores em geral.

Também atribui-se a manutenção industrial em combinações de ações

técnicas  e  administrativas  supervisionadas  com  o  intuito  de  fazer  um

equipamento  realizar  uma  função  requerida  e  cumprir  suas  atividades  de

modo a desempenhar as funções que foi programado, em um nível exigido de

execução  Sabe-se  que  as  atividades  de  manutenção  são  existentes  para

minimizar o máximo uma degradação dos maquinários e das instalações no

ambiente  industrial,  fenômenos  ocasionados  por  desgastes  natural,  pelo

manuseio e exposição ao uso desses equipamentos ao longo do tempo.

A manutenção produtiva surgiu em torno da década de 60 mas só teve

sua expansão na década de 70, havendo uma aplicação total da qualidade da
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manutenção,  hoje  todos  os  países  usam  as  plantais  industriais  que  é  a

manutenção produtiva total, direcionando uma maior qualidade as indústrias.

O tema abordado nos mostra a importância do que é a manutenção e

para  que  serve  dentro  de  uma  empresa,  sendo  que  os  engenheiros  de

produção cita a gestão de manutenção como sendo uma confiabilidade dos

equipamentos, maquinas e instalações, no setor industrial. 

Em busca o estudo abordado temos como colocação a dificuldades a

longo dos anos de adquirir a manutenção, de uma forma a está investindo na

manutenção industrial e mostrar a sua real importância, trazendo benefícios, e

aumento  da  produtividade  e  diminuição  do  custo,  assim  havendo  uma

diminuição da quebra de maquinário. 

Dentro do estudo analisaremos os métodos da manutenção industrial,

de  forma  a  investigar  seu  surgimento,  de  como  é  implantada  dentro  das

industrias, e seus resultados depois da implementação; sua aplicação e  os

conceito de manutenção preventiva na pratica descrevendo sua finalidade e

seus conceitos abordados; e sua confiabilidade como elemento primordial na

gestão de manutenção, assim avaliando o gerenciamento do orçamento da

manutenção custo e seus benefícios

Conclui-se que uma gestão de manutenção bem implantada com um

planejamento preciso, e com foco em suas aplicações, o beneficiário desse

processo apresentara uma grande melhoria em resultados com maquinários e

instalações,  conseguindo  obter  melhor  desempenho  e  resultados  dos

mesmos,  entretanto aumentando a eficácia  da produção,  os lucros e uma

redução nos custos de produtividade uma economia ao decorrer do tempo.

Para a produção dessa pesquisa, serão analisados livros conceituais

com autores como, e pesquisas em outros artigos científicos publicados com

o  mesmo  tema.  Diante  das  informações,  a  primeira  parte  elaborada  do

trabalho foi  descrever o histórico e apresentar  teorias desenvolvidas sobre

manutenção e Manutenção Produtiva Total.

1 –GESTÃO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

14



Neste  capitulo  abordaremos  as  metodologias  da  gestão  de  manutenção

industrial, sendo que a manutenção sempre existiu, mesmo não sendo percebida,

por  volta  do  século  XVI  na  Europa  que  foi  reconhecida  como  manutenção,

juntamente  com  o  relógio  mecânico,  assim  surgiu  o  primeiros  técnicos  em

montagem  assistência.  E  com  a  Revolução  industrial  a  manutenção  firmou

(MORAES,2004). Taylor e Fayol inventor da gestão cientifica declara que durante a

guerra mundial que a manutenção tornou-se uma necessidade absoluta, havendo

um fantástico desenvolvimento de técnicas de organização, planejamento e tomada

de decisão(MIYAUCHI,1991).

Segundo Monchy (1987) a palavra manutenção decorre do vocabulário militar,

significando nas unidades de combate a conservação dos homens e seus materiais

em  um  nível  constante  de  operação,  de  forma  a  está  mantendo  um  bom

funcionamento das ferramentas, e maquinas, de forma eficaz não trazendo danos à

indústria. No Brasil a manutenção tomou força em 1990, com a abertura dos portos,

pois a indústria viu a necessidade de buscar qualidade total aos seus produtos e

serviços.

O conceito positivo da gestão de manutenção pela busca da qualidade total

se tem como métodos, funções e técnicas de gerenciamento atuando diretamente

nos meios produtivos de uma organização, com foco em equipamentos. Buscando

assim está direcionando um melhor padrão de qualidade dos produtos, ao mesmo

tempo, em que espera que os ativos não falhem, garantindo segurança e um cenário

de riscos reduzidos de forma a haver a diminuição do descarte de maquinas do meio

ambiente.

Nunes & Valladares (2008, p. 4) enfatizam a importância desempenhada pela função

manutenção nos dias atuais:

“Em linhas gerais, pode-se afirmar que toda  evolução
tecnológica dos equipamentos, processos e técnicas de
manutenção, a necessidade de controles cada vez mais
eficientes  e  de  ferramentas  de  apoio  à  decisão,  o
desenvolvimento  de  estudos  relativos  ao  desgaste  e
controle  das  falhas  e  suas  consequências,  a
dependência  de  equipes  treinadas  e  motivadas  para
enfrentar  estes  desafios,  o  desenvolvimento  de  novas
técnicas,  e,  consequentemente,  os  custos  de
manutenção em termos absolutos e proporcionalmente
às despesas globais,
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Transformaram  a  gestão  da  manutenção  em  um
segmento estratégico para o sucesso empresarial”

A função manutenção deve  ser  encarada  como uma estratégia  dentro  da

organização,  e  que deve ser  usada na redução do custo  totais  do  processo de

produção  como  investimento,  e  não  como  gasto  adicional.  Utilizando  o  método

KAIZEM,  no  conceito  de  manutenção  de  equipamentos,  se  obtém  metas  de

melhorias;  como  redução  dos  custos  de  manutenção;  um  menor  tempo  para  a

realização da manutenção preventiva; redução de estoque entre outros benefícios

que utilizado esse conceito será alcançado. (HARILAUS,2015)

IMAI (1994) descreve da seguinte forma Kaizen:

“A  essência  do  kaizen  é  simples  e  direta:  kaizen

significa melhoramento.  Mais  ainda, kaizen significa

contínuo melhoramento,  envolvendo todos,  inclusive

gerentes e operários. A filosofia do kaizen afirma que

o  nosso  modo  de  vida  –  seja  no  trabalho,  na

sociedade ou em casa – merece ser constantemente

melhorado”.

É notório que a aplicação de todos os tipos de manutenção em uma indústria

de diversos seguimentos, é muito importante e tem como objetivo essencial à busca

pela  confiabilidade  dos  equipamentos  e  maquinas,  sendo  assim  obtendo  com

precisão e certeza do seu funcionamento de operação. (SOUZA, 2008). De acordo

com (Herbert 2009) a confiabilidade tem seu significado como, a capacidade de um

objeto  de  realizar  uma  determinada  função  exigida  sob  condições  especificas,

durante um tempo projetado.  Resume-se em confiar  precisamente,  que um item

funcionara  por  um  intervalo  de  tempo  planejado  e  não  falhara  ao  longo  desse

período.

    Confiabilidade é a capacidade de um item de desempenhar uma função requerida sob condições

especificadas, durante um intervalo de tempo (NBR 5462-1994).

Exemplo  de  manutenção  exigida  no  setor  aeronáutico  para  se  atingir  a

confiabilidade  absoluta  de  uma  aeronave  de  porte  médio  com duas  turbinas.  A

manutenção é realizada fazendo 4 tipos de checks para atingir um nível preciso e de

confiabilidade, tal espécie de manutenção é feita escalonadamente, de acordo com
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as horas de voo da aeronave. São eles o check A (alfa), check B (beta), check C

(charle) e check D (delta),(BASUALDO,2005). 

A manutenção do check A (alfa) é uma inspeção generalizada da aeronave, é

realizada fazendo a lubrificação de alguns sistemas operacionais, como o sistema

de flaps sendo verificados. Realiza-se o check A (alfa) a cada 250 horas de voo. O

check B (beta), nele repete-se tudo o que foi feito no check A (alfa) e acrescentando-

se outras tarefas, são verificados maior quantidade de peças, inspecionados a cada

3 mil horas de voo através de um checklist determinado pelo fabricante, onde são

conferidos itens básicos, de acordo com o modelo da aeronave. O check C (Charlie)

é  incorporado  os  checks  anteriores,  e  diferencia-se  por  realizar  algumas

desmontagens, todavia não inspecionando a parte estrutural do avião. Por último o

check D (delta) onde é inspecionado por completo, incorporando todos os passos do

check C. Cada peça é submetida a vários testes de laboratórios, a manutenção é

realizada  internamente  e  externamente  na  aeronave,  mais  profundos  e

generalizados. (BASUALDO,2005).  

 Este check é feito em geral a cada 12 mil horas de voo, e nos testes são

feitos exames das estruturas com: líquido penetrante (LP); raios X; ultrassom; raios

gama;  todos  esses  exames  são  feitos  para  detectar  possíveis  problemas  de

estrutura  e  níveis  de  fadiga  de componentes  críticos.  Também destaque-se que

além do todo já mencionado, a pintura da aeronave, depois de novamente montada,

é totalmente refeita, chegando ao estado de nova. (BASUALDO,2005).

Figura 1- Manutenção aeronáutica do avião

Fonte: Gil Leonardi/Imprensa MG
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Após realizar uma breve explicação de confiabilidade no setor aeronáutico

acima,  agora  o  trabalho  abordara  as  metodologias  de  manutenção  produtiva:  à

manutenção corretiva, preventiva e a preditiva, falando da aplicabilidade de cada

uma  delas,  explicando  seus  pontos  positivos  e  negativos  separadamente  e

características,  sabendo-se  que  os  métodos  de  manutenção  são  de  altíssima

importância quando se fala de confiabilidade no setor empresarial.

Manutenção corretiva: A manutenção corretiva é sempre realizada logo após

a falha ocorrer. Para uma indústria optar por essa opção deve levar em conta alguns

fatores econômicos, porque todo momento que houver uma falha, o equipamento

deve parar para ser consertado, embora esse método seja eficiente a empresa tem

que levar em conta essas paradas da linha de produção, podendo trazer prejuízos

constantes por perda de tempo. Conclui-se que a manutenção corretiva pode sair

mais barato que os outros modelos de manutenção, entretanto pode sair caro por

ocasionar diversas paradas na linha de produção. A organização há a necessidade

de fazer um planejamento para analisar qual a melhor maneira de se realizar as

manutenções  e  qual  delas  optar.  Um  aspecto  importante  é  utilizar  esse  fator

corretivo  de  modo  a  identificar  precisamente  as  causas,  como  elas  surgem  e

bloqueá-las, a fim de evitar sua reincidência novamente (KARDEC & NASCIF 2009).

Manutenção preventiva: É uma atividade corretiva de manutenção realizada

periodicamente, deve ser o principal método dentro de uma indústria. A manutenção

preventiva é elemento essencial  dentro  do processo de manutenção.  Ela  realiza

inspeções, trocas e reformas de algumas peças principalmente e tem essa tarefa

como elemento obrigatório, após implantada uma vez. Esse método de inspeção é

mais caro ao se comparar ao método corretivo, pois as peças tem que ser trocadas

e os componentes tem que ser reparados antes de atingir  o limite final  de vida,

porem se  torna  mais  barato  futuramente  onde  a  frequência  de  ocorrências  das

falhas  diminui,  a  disponibilidade  dos  maquinários  aumenta  e  também  reduz  as

paradas na linha de produção fazendo esse senário se reverter positivamente para a

empresa. KARDEC & NASCIF (2009)

Manutenção preditiva:  Também se torna  um método de  manutenção bem

cara, sabendo-se que essa manutenção realiza a troca de equipamentos, peças e

são reformados antes de ocorrer uma falha ou quebra mesmo não atingindo seu
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limite de vida. É um sistema corretivo que permite otimizar a troca dos itens e dos

componentes  das  maquinas  e  estender  o  intervalo  de  manutenção,  o  mesmo

permite prever com estatísticas o momento correto para a substituição de peças e

dos elementos  próximos do seu limite  de  vida.  É uma manutenção diferenciada

comparado as demais, devido ao uso aprofundado de tecnologia avançada, costuma

ser tratada de maneira diferenciada sendo uma ciência de superioridade. Ela possui

tecnologia para determinadas situações, por exemplo o monitorando a variação da

vibração de equipamentos, prever o momento de troca dos rolamentos e também é

possível  prevê o momento de reformar tal  componentes mecânicos analisando o

óleo  lubrificante,  todavia  há  algumas  limitações  tecnológicas  que  ainda  não  é

possível  adotar  esse  tipo  de  manutenção  para  certas  peças  e  componentes

KARDEC & NASCIF (2009).

 SLACK et al. (2002, p.645), a manutenção preditiva: 

(...)  visa  realizar  manutenção  somente  quando  as
instalações  precisarem  dela.  Por  exemplo,  os
equipamentos de processos contínuos,  como os usados
para  cobrir  papel  fotográfico,  funcionam  por  longos
períodos de modo a conseguir a alta utilização necessária
para a produção eficiente em custos.

De acordo com (Souza 2000), a curva da banheira tem o nome referente a um

gráfico que é utilizado em análise de equipamentos, e seu histórico de manutenção.

Esse nome de banheira é dado pelo corte que passa no meio do gráfico tendo um

formato  de  uma  banheira,  onde  nesta  curva  mostra  desde  a  instalação  de

equipamento, seus ajustes para haver uma correta operação até o final de sua vida

útil.  Entre  esse  período  inicial,  a  curva  mostra  uma  diminuição  significativa  em

paradas  por  problemas  de  manutenção,  apresentando-se  uma  estabilidade  na

frequência de eventos de manutenção, com o envelhecimento do equipamento, a

curva começa a subir, mostrando o fim da vida útil do equipamento

  Figura 2-Curva da Banheira -Manutenção
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Fonte: Souza (2011)

2  MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
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A manutenção preventiva como o nome já diz é uma prevenção das maquinas

dentro das empresas através do controle da manutenção, atuando de maneira a

minimizar  as  falhas  ou  quebras,  de  uma  forma  a  está  elaborando  um  plano

previamente  elaborado,  baseado  em  intervalo  definidos  de  tempo.  Assim

classificamos a manutenção preventiva sendo como todo serviço de manutenção em

maquinas  que  não  estejam  em  falhas,  não  havendo  nenhum  defeito

(ALMEIDA,2000).

O conceito da manutenção preventiva tem como busca sistemática para esta

impedindo as falhas ocorrida com o uso constante das maquinas, mantendo um

controle  consecutivo  sobre  os  equipamentos,  executando  operações  presumidas

convenientes, essa manutenção oferece várias vantagens para um organismo fabril,

trazendo diminuição dos gastos.

A manutenção aborda para a não está ocorrências de falhas que relacionado

ao desvio de uma previsão técnica,  ou ainda liga à interrupção de um processo

operacional. Sendo visto a falha como um procedimento sem aderência o executado

de maneira equivocadamente. Os gerentes de produção tem que conhecer bem o

universo das ações preventivas aplicadas aos equipamentos, assim colocando as

ações em pratica, dê maneira eficaz e econômica. (RODRIGUES,2011).

A manutenção preventiva existe com a intenção de reduzir ou está evitando a

quebra ou queda no desempenho da máquina ou equipamento dentro das fabricas.

A manutenção preventiva diminui os riscos de acidentes com o operador, riscos de

agressão  ao  meio  ambiente,  quebra  do  ritmo  de  produção,  problemas  com  a

qualidade do produto e desperdícios em geral.

“Manutenção  preventiva  é  a  atividade  que  atua
antecipadamente para que não haja  a reparação.  São
atividades  programadas  em  datas  preestabelecidas
obedecendo,  portanto,  a  critérios  técnicos  e
administrativos,  baseados  em  dados  estáticos  ou  do
próprio  histórico  da  manutenção  realizada.  Pode  ser
determinada,  também,  através  das  horas  de
funcionamento dos sistemas e equipamentos, mediante
parâmetro  de  confiabilidade  e  disponibilidade  das
instalações. A manutenção preventiva pode ser definida,
também, como o conjunto de atividades que visa evitar
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problemas  (falhas)  nos  componentes  das  máquinas  e
equipamentos,  comprometendo  sua  performance.  A
manutenção preventiva feita sem critérios de analises e
estudo  de  históricos,  bem  como  falta  de  atividades
preditivas,  pode  gerar  custos  elevados;  sendo  assim,
efetuar substituições antecipadas de componentes, sem
análise  de  desempenho  e  de  causas,  é  uma  solução
inadequada  ao  plano  de  manutenção.  Parâmetros  de
programação  das  manutenções  preventivas  podem ter
origens  nas  informações dos  fabricantes,  históricos de
manutenção  e,  ainda,  na  avaliação  sistêmica  das
instalações, através de rotinas periódicas simples e de
vistorias  de  Inspeção  predial  abrangentes.Com  o
emprego da manutenção preventiva, estima-se aumentar
a  vida  útil  das  partes  do  edifício,  suas  instalações  e
equipamentos.  Pode-se,  também,  reduzir  o  custo  final
dos serviços de manutenção, se esta estiver associada a
aspectos  de  manutenção  Proativa.”  (Gomide,  Neto,
Pujadas; pag,56 2006).

No cotidiano as várias leis específicas de uma manutenção preventiva, em

que a não execução delas a multas severas, como um exemplo: está realizando a

manutenção  em  seu  automóvel,  o  uso  de  pneus  desgastado  além  de  um

determinado limite de profundidade dos sulgos, as autoridades multam, visando uma

segurança à população, para esta realizando uma prevenção em seu veículo, assim

não ocorrer falhas graves. (RODRIGUES,2011).

Dentro das empresas a o departamento de manutenção, onde é composto por

uma equipe determinada para esta evitando as falhas que ocorram de uma forma

que o trabalho da equipe não é viver arrumando falhas, e sim solucionar o problema

através de planejamento e colocando em execução. Para não ficar havendo falhas é

necessário  sempre  está  identificando  as  situações  que  possam  causar

consequências para o equipamento e a produção onde a interrupções da produção,

se a equipe tiver um maior conhecimento das causas e defeitos que ocasiona as

falhas, maior será as chances de estabelecer as ações preventivas(NAKANO,1995).

O  cuidado  que  a  manutenção  preventiva  tem  rotineiros  realizados  nas

maquinas, como a limpezas delas, a lubrificação e inspeção mais simples que são

realizada pelos próprio operadores das maquinas. Mas o maior esforço preventivo é

através  de  equipes  especializadas  do  departamento  de  manutenção,  pois  estão

preparadas  com  materiais  certos,  instalações  e  ferramentas  adequadas  para  a

execução do trabalho.
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A manutenção preventiva consiste do seguinte segundo:( MIYAUCHI,1991)

1. Inspeções periódicas de partes específicas e medições de parâmetros

do equipamento para monitorar sua degradação e detectar sinais de

falhas ou condições anormais.

2. Reformas periódicas de artes do equipamento que se desgastam ao

longo do tempo, pelo uso ou por agente naturais.

3. Trocas  periódica  de  partes  do  equipamento  que  se  desgastam  ao

longo do tempo, seja pelo uso ou por agentes naturais.

A manutenção preventiva consiste também no tempo, o que se refere o tempo

de uso da máquina, quantas horas de funcionamento, quantos anos o equipamento

tem,  o  ciclo  do  funcionamento,  o  volume  produzido,  para  assim  determinar  os

parâmetros que estará direcionado a deterioração das partes do equipamento, se é

necessário  a  troca  da  máquina  ou  da  peça  que  compõem  a  máquina.

(NAKANO,1995).

As ações preventivas se baseia no tempo, variando as situações que são

executada  em  um  intervalo  de  tempo  estabelecido  para  os  equipamentos,  na

atividade de reforma periódica de componentes e peças, é avaliando pela equipe de

manutenção a vida útil dessa maquinas ou peças levando em conta até quando esse

equipamento funcionara. 

As atividades de reforma periódicas devem ser economicamente vantajosas

se comparar o custos de reformar com o custo de falhas, na reforma periódicas,

executaremos somente se não tiver como existirem outros meios práticos de tomar

ações baseadas na condições e medições, em vista que o custo de reformar um

componente tem que ser menor que o custo de consertar uma falha. 

Somente  será  vantajoso  a  reforma  periódica  quando  não  houver  ações

preventivas  que  se  baseia  na  condição  que  sejam  tecnicamente  possíveis  e

economicamente viáveis para assim está monitorando a deterioração das partes do

equipamento, e quando o impacto econômico falha for maior que o custo da reforma

periódica 

23



Segundo Silva (2001), o sistema de controle da manutenção preventiva serve

para esta harmonizando todos os processos que interagem na manutenção, sendo

fundamental  a  existência  de  um  sistema  que  controle  a  manutenção  assim

permitindo  a  realização  de  determinados  recursos  ,como os  serviços  que  serão

realizados ,os recursos serão necessários para a execução dos serviços; quanto

tempo será gasto em cada serviço, qual será o custo de cada serviço, custo por

unidade e o custo total; que materiais serão aplicados; que máquinas, dispositivos e

ferramentas serão necessárias.

Dentro da manutenção para esta iniciando um plano os passos a se tomar é

um levantamento dos equipamentos e está coletando dados, assim identificamos os

elementos  que  compõem  a  instalação  industrial,  (TAVARES,1999).  Portanto  ao

identificar  todos  equipamentos  e  maquinas,  é  feito  a  identificação  geralmente  é

chamada de tageamento ou TAG.

De acordo com Viana (2002, p. 21):

O  TAG  significa  etiqueta  de  identificação,  e  o  termo

Tagueamento,  nas  indústrias  de  transformação,

representa  a  identificação  da  localização  da  áreas

operacionais  e  seus equipamentos.  Cada vez mais se

torna necessária  tal  localização,  devido à  necessidade

dos  controles  setorizados,  bem  como  a  atuação

organizada da manutenção.

  A manutenção é planejada e desenvolvida em módulos, de forma com as

características  de  um processo  elaborado  dos  equipamentos  que  serão  usados,

tendo  uma  finalidade  de  programar  as  manutenções,  e  controlar  as  ordens  de

serviço e instruções dos trabalhos de manutenção, Tavares (1999). “A ordem de

serviço  é  o  documento  básico  para  o  registro  da  prestação  dos  serviços  de

manutenção” (BRANCO FILHO, 2008).

No  quadro  a  seguir  visa  mostra  quando  é  realizada  a  manutenção,  e

determinado tempo, realizando dentro das fabricas pelas equipes de manutenção,

de forma a estabelecer pela tabela como será o tempo de manutenção, se é diário,

semanal, mensal e anual.
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            Figura 3- Exemplo de Tabela de Manutenção Preventiva

            Fonte: Morcee 1978.

A ações preventivas são o caminho mais seguro para esta evitando que se

feche o círculo vicioso das falhas, as ações preventivas se caracteriza de forma a

não haver falhas e minimizar a parada de produção, de forma a diminuir os custo

dentro de uma fábrica por quebras de equipamentos. Por isso que as indústrias

investem em manutenção dentro das industrias.

3  - IMPORTANCIA DO PDCA NA MANUTENÇÃO,E CUSTO E BENEFICIO 

O ciclo PDCA é um método para esta gerenciando uma tomada de decisões

para esta alcançando as metas que são necessária para a sobrevivência de uma

organização. O PDCA também é conhecido como Ciclo de Shewhart ou Ciclo de
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Deming, é muito importante dentro da sua empresa tendo como objetivo planejar,

assim  tudo  o  que  foi  planejado  será  executado,  de  forma  a  está  gerando,

posteriormente,  a  necessidade  de  checagem  constante  destas  ações

implementadas. Com relação ao esquema haverá uma análise do que foi planejado,

sendo que depois o gestor estará criando medidas para ser implementadas para

possível falhas ou correção do processo. (ANDRADE, 2011). 

Segundo Ishikawa (1989, 1993) e Campos (1992, 1994) o ciclo PDCA (Plan,

Do, Check, Action) é composto das seguintes etapas:

•  Planejamento  (P):  E  o  que  conquiste  em  está  estabelecendo  metas,  e

estabelecer o método para esta alcançando as metas proposta.

• Execução (D):Nesta faze estará executando as tarefas exatamente como foi

previsto na etapa de planejamento e coletando os dados que serão utilizados na

próxima etapa de verificação do processo. Nesta face a equipe precisa ter um bom

treinamento para a execução.

•  Verificação  (C):A  partir  dos  dados  coletados  na  execução  comparar  o

resultado alcançado com a meta planejada.

• Atuação Corretiva (A):esta face consiste em está atuando em um processo

em função dos resultados obtidos,  tendo como padrão o plano proposto, caso a

meta tenha sido atingida ou está agindo sobre as causas do não atingimento da

meta, caso o plano não tenha sido efetivo. 

A primeira etapa do PDCA é o ciclo onde estabelece planejamento e

objetivos  de  forma a  criar  métodos  a  ser  estabelecidos,  com isso  fazendo  uma

correção do que foi criado para depois colocar em execução. No segundo ciclo é

estar  colocando o  que se  planejou em pratica,  assim executar  seu trabalho pré

estabelecido.  No  terceiro  ciclo  é  uma  auto  avaliação  onde  estará  reificando  e

fazendo uma avaliação do que foi planejado e executado. No quarto ciclo e último

visa uma correção das falhas que foi encontrada, fazendo uma correção e iniciando

o ciclo novamente dando continuidade ao processo. (ANDRADE, 2011).

Figura 4. Etapas do ciclo PCDA
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Fonte: Adaptado de Kardec e Nascif (2009)

A manutenção entra no ciclo do PDCA dentro das empresas de forma a está

cumprindo metas as ações de manutenção necessária. Sendo que a equipe precisa

entender que o aspecto mais importante na utilização de qualquer plano que será

usado na manutenção é a sua revisão continua por meio do giro sistemático do ciclo

PDCA, visando trazer resultados a empresa.

Um  dos  objetivo  do  giro  do  PDCA  é  está  propondo  ações  do  plano  de

manutenção e assim está atualizando os intervalos e as datas dessas ações quando

devem ser tomadas, de forma que essas peças de reposição possam está sendo

providenciadas  no  momento  exato  em  que  serão  necessário  o  seu  uso,  assim

eliminando o desperdício  das compras de matérias cedo demais e tarde demais

permitindo  um  melhor  gerenciamento  de  orçamento  da  manutenção.  (BRANCO

FILHO,2005).

As equipes de manutenção sempre precisa está elaborando um plano que

não tenha excesso ou falta de atividades a serem realizadas, de forma claro que

leva algum tempo para esta construindo um bom plano de manutenção, sendo que

as melhorias do plano de manutenção é feita por meio do giro do ciclo PDCA, de

forma que os  planos devem ser  mantidos  atualizados  sempre  por  meio  do  giro

PDCA. (HARILAUS,2015).

CAMPOS,1992, P.31 situa o PDCA de forma:

27



O  ciclo  PDCA  de  controle  pode  ser  utilizado  para
manutenção  do  nível  de  controle(ou  cumprimento  das
“diretrizes de controle”, quando o processo é repetitivo e
o  plano  (P)  consta  de  uma  meta  que  é  uma  faixa
aceitável de valores e de um método que correspondem
os  “Procedimentos  Padrão  de  operação”....Também
utilizado nas melhorias do nível de controle(ou melhoria
da diretrizes de controle”).Neste caso ,o processo não é
repetitivo e o plano consta de uma meta que é um valor
definido(por  exemplo:  reduzir  o  índice  de  peças
defeituosas em 50%)e de um método, que compreende
aqueles  procedimento  próprios  necessários  para  se
atingir uma meta. Essa meta é o novo nível de controle
pretendido.

Custo da Manutenção

O autor (Pinto e Xaxier,2001) classifica os custo da manutenção, de forma a

esta  diferenciando os  possíveis  gastos  gerados  pela  manutenção,  afim de estar

medindo e elaborar formas de controlar e prever os anseios dos equipamentos e

maquinários. De forma que os gerentes devem estar adotando maneiras cientificas

de  redução  dos  custos  de  manutenção  nas suas empresas,  sendo preciso  está

reconhecendo os vários fatores que afetam os custos de manutenção de forma a

não está partindo para soluções mais fácies e menos criativas.

 Custos  diretos  –  são  aqueles  essenciais  para  esta  mantendo  os

equipamentos  em  operação.  Onde  estão  inclusos  a  manutenção

preventiva e a manutenção corretiva.

  Custos de perda de produção – são aqueles causados por perdas na

produção. Como falha de um equipamento principal que ocasionou um

desperdício.

  Custos  indiretos  –  são  os  custos  relacionados  com  a  estrutura

gerencial  e  apoio  administrativo.  Como  aquisição  de  ferramenta  e

instrumentos da manutenção. 

É  importante  distinguir  claramente  os  custos  de

manutenção  dos  investimentos  com  a  compra  de

equipamentos novos ou com a expansão de instalações

existentes. Os custos de manutenção dos equipamentos
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representam uma parcela  dos  custos  de  produção  do

organização.  Para  manter  os  equipamentos  é  preciso

utilizar  peça  de  reposição,  materiais  de  consumo,

energia,  mão-de-obra  de  gerenciamento  e  execução,

serviços subcontratos, dentre outros recursos. (XENOS,

1998, p. 220). 

Mirshawka (1999) sita a definição de uma manutenção adequada para assim

está reduzindo os custos dentro de uma empresa, ilustrando através de um gráfico,

onde mostra que o investimentos que desta realizando uma manutenção preventiva

reduzindo  os  custo  desvirados  de  falhas,  e  por  conseguinte,  os  custo  da

manutenção,  no  gráfico  demostra  também  que  o  custo  total,  depois  de  estar

alcançando o nível ótimo de manutenção, que estará aumentando os investimentos

em manutenção.

Figura 5 - Gráfico custo versus nível de manutenção

Fonte: Mirshawka e Olmedo (1999)

                                                

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Concluímos com a elaboração deste trabalho diversos aspectos que estão

relacionado a manutenção, assim visando determinar a importância da manutenção

dentro das indústria, quais sãos seus benefícios, de forma a diminuir as falhas dos

equipamentos  através  da  implantação  de  determinado  tipo  de  manutenção  no
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momento e no local correto, sobretudo obtendo como foco principal o funcionamento

continuo da produtividade de uma empresa. 

A manutenção,  as tipologias dela,  a corretiva,  preditiva e preventiva todas

com o intuito  de  promover  melhoras  dentro  das indústria,  manutenção deve ser

encarada como uma estratégia  com planejamento  dentro  da organização,  e  que

deve  ser  usada  na  redução  do  custo  totais  do  processo  de  produção  como

investimento, e não como gasto adicional.

Dentro  do  trabalho  mostramos  a  importância  da  confiabilidade  sendo  ela

muito importante onde resulta em está confiando precisamente, pois um item tem

que está funcionando em determinado tempo de uso não podendo haver falhas de

manutenção, buscando a qualidade e a perfeição. 

Neste presente trabalho, também verificamos que a ferramenta de gestão da

qualidade adotada PDCA para o tratamento do problema foi extremamente eficiente,

proporcionando  maior  satisfação  dos  clientes,  em  virtude  da  redução  dos  erros

operacionais.  Além  disso,  proporcionou  ganhos  de  produtividade  e  maior

confiabilidade do processo.

Enfim o trabalho proposto visa a importância da manutenção, sua origem e

todas as etapas para estarem sendo implementada dentro das industrias, onde a

profissionais  equipados  para  trabalhar  em  planejamentos  da  manutenção  assim

evitando falhas e diminuindo os custos, beneficiando a indústria. 
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