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SANTOS, Leonardo. Manutenção preventiva: O processo de planejamento. 2018. 

Trinta e quatro números totais de folhas. Trabalho de Conclusão de Curso 
Engenharia Mecânica – Faculdade Pitágoras – Sistema de Educação Superior – 
Unidade Barreiro, Belo Horizonte, 2018. 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho baseia-se em adquirir conhecimento com relação ao processo 
de planejamento para realizar manutenção preventiva, demonstrando um 
aprendizado dos principais procedimentos que compõem a metodologia de 
planejamento de manutenção, que é elaborado pela gestão da manutenção. Desta 
maneira propiciando uma explicação sobre o mesmo, fazendo uma reflexão de sua 
importância e o porque deve ser efetuado em qualquer tarefa de manutenção que 
seja realizada de forma a prevenir a indisponibilidade de algum sistema. Apresenta 
os processos e a evolução histórica da manutenção, demonstrando que a demanda 
por atividades altamente produtivas necessitavam de um avanço no modo de manter 
em funcionamento constante uma produção. Para entendimento é apresentado o 
estudo do gerenciamento de recursos e o detalhamento das atividades totais do 
mantenedor, entendendo que toda decisão focada na relação de custo benefício, 
objetiva alcançar o menor tempo de indisponibilidade diante ao valor gasto com a 
manutenção.   
 
Palavras-chave: Manutenção preventiva; Planejamento; Resource management 
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ABSTRACT 

 
The present work is based on acquiring knowledge regarding the planning process to 
perform preventive maintenance, demonstrating a learning of the main procedures 
that make up the methodology of maintenance planning, which is elaborated by 
maintenance management. In this way providing an explanation of the same, making 
a reflection of its importance and why it should be carried out in any maintenance 
task that is carried out in order to prevent the unavailability of any system. It presents 
the processes and the historical evolution of the maintenance, demonstrating that the 
demand for highly productive activities needed an advance in the way to keep a 
production in constant operation. For understanding, it is presented the study of 
resource management and the detailing of the total activities of the maintainer, 
understanding that any decision focused on the relation of cost benefit, aims to reach 
the less time of unavailability compared to the amount spent on maintenance. 
 
Key-words: Preventive maintenance; Planning; Heat transfer; Maintenance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Durante o início do processo de evolução da manutenção, existia resistência 

dos trabalhadores para aceitar a situação do mantenedor usar estudo estatístico 

para realizar suas funções. Recentemente o comportamento mudou e a manutenção 

é vista como uma estratégia para alcançar metas e padrões de funcionamento. A 

gestão da manutenção veio para lidar com a industria cada vez mais automatizada, 

que produz com exigência e qualidade superior, buscando encaixar o setor industrial 

em competência para suportar e superar a concorrência seja na prestação de 

serviços ou produção de produtos.  

Com a tecnologia, o volume de produção ficou maior que nos anos anteriores, 

portanto a indisponibilidade da produção causa perda financeira considerável. Para 

enfrentar essa situação industrial a manutenção ficou em destaque no setor 

gerencial, sendo considerada suporte vital para a produção industrial. Das ações 

para evitar que a produção tenha seu ritmo diminuído, a manutenção preventiva é a 

operação principal de uma empresa, considerado na literatura como o coração do 

serviço de manutenção.  

É definida como o processo de manutenção programada em determinados 

intervalos, com critérios pré estabelecidos, objetivando diminuir a falha ou não 

funcionamento de um item. O sucesso da manutenção preventiva vai além de 

apenas executar uma ação de reposição em equipamentos com antecedência, é 

necessário saber planejar que o seu processo seja uma sincronia de menor tempo 

de maquinário indisponível, aliado ao menor custo possível.  

 As dificuldades que a gestão da manutenção tem para atingir o melhor custo 

benefício de produção, diante prazos apertados e orçamento em condições mínimas, 

dificultam a execução do planejado, fazendo que muitas não façam a programação 

futura ou façam de forma errônea. Afinal a manutenção preventiva ao não ser 

planejada traz malefícios a organização? 

Desta forma, este trabalho é importante para demonstrar que manutenção 

preventiva deve ter planejamento bem fundamentado, gerando ganhos reais para o 

competitivo setor industrial, forte nicho da Engenharia Mecânica, além de necessário 

em outros setores da economia que dependem de equipamentos, como a saúde, 

transportes e telecomunicações. 
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O objetivo geral do trabalho é conhecer a importância do planejamento da 

manutenção preventiva para a Engenharia Mecânica, onde os profissionais usarão 

conhecimentos para integrar uma boa gestão da manutenção. O primeiro objetivo 

específico é demonstrar os tipos de manutenção. O segundo objetivo específico é 

descrever a importância do planejamento do serviço na manutenção preventiva. E o 

terceiro e último objetivo especifico é demonstrar o gerenciamento dos recursos 

disponíveis  

O método de estudo adotado é cientifico de cunho bibliográfico, revisando 

literatura vasta e pertinente á temática nos métodos de estudo como: estudos 

bibliográficos, artigos, endereços eletrônicos e revistas eletrônicas que descrevem 

exemplos da importância do processo de planejamento na manutenção preventiva. 
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2 GERAÇÕES DA MANUTENÇÃO 

 

Segundo Guimarães, Nogueira e Silva (2012) o processo de evolução da 

manutenção teve um ponto crucial no pós segunda guerra mundial, devido a 

carência industrial em atender as necessidades do mercado. Anteriormente com 

poucos processos mecanizados e com maquinários de grandes proporções, a 

produção era predominante com mão de obra operária. 

De acordo com Guimarães, Nogueira e Silva (2012),  após a Segunda Guerra 

Mundial até os anos 60, aconteceu um processo de evolução na manutenção devido 

a alta demanda de serviços que precisavam funcionar em maior tempo. Essa 

evolução aconteceu baseado no considerável aumento de equipamentos, 

instalações e atividades que precisam ficar em funcionamento constante, o que 

levou a mecanização dos equipamentos e a instalação de áreas industriais. 

De acordo com Quinello e Nicoletti (2005), a manutenção existe nos 

processos de apoio e em atividades primárias. O apoio tem fornecimento e 

manutenção de infraestrutura como eletricidade, água, ar comprimido, vapor e outros 

gases, enquanto as atividades primárias apresentam manutenção de equipamentos 

e bens capitais. 

De acordo Kardec e Nascif (2012) a complexidade de novos equipamentos 

com projetos em alto grau de detalhes, mecanismos automatizados e a obstinação 

de aproximar a perfeição do funcionamento total, trouxeram novos métodos 

gerenciais para a gestão da manutenção. A conscientização que a falha de um 

determinado equipamento ou serviço pode afetar a segurança de trabalhadores 

mudou a postura das organizações e a manutenção evoluiu em gerações. 

Conforme Kardec e Nascif (2012), o período pré segunda guerra mundial é 

onde a primeira geração da manutenção iniciou, pois foi iniciado a mecanização de 

equipamentos de alto tamanho como aviões e tanques. A manutenção era focada 

em limpeza, lubrificação para funcionamento e reparo apenas se apresentasse 

algum defeito, o que custou vidas uma vez que ao falhar, um equipamento bélico 

não poderia defender um determinado ponto durante a guerra. Era um período de 

manutenção corretiva não planejada. 

Segundo Kardec e Nascif (2012), o período de reconstrução mundial no pós 

guerra trouxe a necessidade de maquinário precisar de maior disponibilidade, com 

necessidade de manutenção ativa, tendo o início da manutenção preventiva como 
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segunda geração. Em sequencia a terceira geração de manutenção veio nos anos 

70 onde o prejuízo por produção paralisada afetava os números desejados de 

produção a ponto de aumentar exponencialmente o custo final do produto. Iniciava-

se então a utilização de manutenção preditiva. 

De acordo Kardec e Nascif (2012) na quarta geração da manutenção a 

disponibilidade é a medida de desempenho principal da gestão da manutenção. 

Objetivo principal é diminuir absurdamente qualquer falha que possa acontecer 

antes do previsto, resultando em redução das manutenção corretiva não planejada e 

aumento da manutenção preditiva. A quinta e atual geração mantém o aumento do 

uso de manutenção preditiva como ação principal e começa a gerir os ativos para 

operação máxima.   

2.1 CONCEITOS DA MANUTENÇÃO 

De acordo Kardec e Nascif (2012) o conceito de manutenção é assegurar a 

disponibilidade da função do equipamento e/ou instalações de forma a atender um 

procedimento de produção e/ou serviço de forma segura, confiável, preservando 

meio ambiente com custo apropriado. Já para o conceito de manutenção preventiva 

Kardec (2012) define como manutenção executada em períodos predefinidos com 

critérios pré estabelecidos, visando diminuir as chances de falha ou deterioração do 

funcionamento de um item.  

Segundo Xenos (2014), historicamente os serviços de manutenção são feitos 

de qualquer forma sem a gerencia com eficiência. Porém muitas empresas 

entenderam a seriedade necessária para a manutenção e investiram em treinamento 

para seus gestores de manutenção. 

Conforme Kardec e Nascif (2012), os tipos de manutenção podem ser 

classificados como políticas ou estratégias de manutenção, onde o propósito seja 

uma definição gerencial e/ou política mundial da instalação, fundamentado em 

dados técnicos e econômicos.  

Segundo Kardec e Nascif (2012) a gestão da manutenção pode utilizar seis 

tipos de manutenção, sendo elas manutenção corretiva planejada e não planejada, 

preventiva, preditiva, detectiva e engenharia de manutenção. 
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2.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA. 

De acordo com Xenos (2014), a manutenção corretiva é realizada depois da 

falha. A escolha por esse método de manutenção considera fatores econômicos, 

pois é financeiramente melhor consertar a falha do que gastar em prevenção, porém 

deve ser considerado o prejuízo financeiro causado pela indisponibilidade do 

maquinário na produção final. 

De acordo com Xenos (2014), o entendimento desta manutenção é simplório, 

pois a definição é que a manutenção corretiva pretende restaurar o sistema, 

máquina ou equipamento para realizar suas funções conforme projetado. 

Manutenção corretiva é dividida em  manutenção corretiva planejada ou não 

planejada.  

2.2.1 Manutenção corretiva não planejada. 

Segundo Xenos (2014), a gestão da manutenção utiliza a manutenção 

corretiva não planejada quando o desempenho do equipamento é menor que o 

planejado e/ou quando acontece uma falha de funcionamento. Sua justificativa de 

utilização acontece devido a relação custo benefício, ou seja, quando a manutenção 

corretiva custar menos que prevenir um erro inesperado.   

Kardec e Nascif (2012) apontam que manutenção corretiva não planejada é 

corrigir uma falha de maneira casual. É corrigir a falha de forma emergencial, sem 

tempo para preparação do serviço planejamento. Possui alto custo, visto que afeta a 

quantidade e qualidade de produção, além de afetar a segurança. 

2.2.2 Manutenção corretiva planejada. 

De acordo com Kardec e Nascif (2012) manutenção corretiva planejada é 

corrigir um desempenho que apresenta resultado abaixo do esperado, levando em 

consideração dados diagnosticados previamente por manutenção predição, 

detecção ou inspeção. Como é monitorado o processo pré manutenção, sua ação é 

planejada e efetuada conforme melhor situação definida pela gestão da 

manutenção. 
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Os autores Kardec e Nascif (2012) afirmam que a manutenção deve corrigir 

defeitos encontrados nos maquinários, com início da ação realizada por operadores 

dos equipamentos que monitoram as atividades e o seu desempenho. O 

equipamento continua funcionando até a gerência decidir pela intervenção da 

manutenção, gerando menor perda de produção e garantindo melhor controle de 

segurança. 

2.3 MANUTENÇÂO PREVENTIVA. 

A NBR-5462 (1994) define manutenção preventiva como ação de manutenção 

executada em intervalos predeterminados e/ou conforme necessidade de reduzir as 

chances de falha ou no deterioramento do funcionamento de um item. 

Segundo Xenos (2014), a manutenção preventiva é a principal atividade de 

manutenção no setor empresarial. Tem um custo maior comparada com a 

manutenção corretiva, porém compensa com a queda do número de falhas e 

interrupções não planejadas na produção e aumento da disponibilidade de 

equipamentos.  

De acordo com Xenos (2014), manutenção preventiva foca em minimizar ou 

evitar falhas e queda de rendimento de maquinário, equipamento ou sistema com 

ações considerando o tempo um fator determinante. Os intervalos entre as paradas 

colocam itens novos e/ou recondicionados que darão os mesmos resultados de 

produção.  

Segundo Kardec e Nascif (2012), o ponto negativo é que toda ação de 

manutenção pode induzir um erro desconhecido e se a gestão da manutenção não 

fiscalizar as ações planejadas. A manutenção preventiva pode acabar realizando 

reparos menores que acontecem na rotina de operação. Processo de manutenção 

evidenciado pela conservação do nível de equipamentos. 

2.4 MANUTENÇÂO PREDITIVA. 

De acordo com Souza (2008) a manutenção preditiva expressa ação em uma 

máquina de forma condicional, ou seja , apenas se os dados pré estabelecidos 

informarem de que os níveis não estejam admissíveis. A vantagem do processo de 

manutenção preditiva é o menor custo de produção devido paradas periódicas e a 
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diminuição da probabilidade de inserção de novos defeitos, resultado das operações 

sistemáticas de montagem e desmontagem. 

Conforme Moubray (1997), a manutenção preditiva executa a manutenção no 

momento apropriado, previamente o equipamento demonstre falha, apresentando a 

finalidade de impossibilitar falha funcional e/ou evitar as consequências. 

Segundo Kardec e Nascif (2012), as manutenções preditiva, detectiva e  

Inspeção realizam acompanhamento da situação física dos equipamentos e 

sistemas que estão prestes a acontecer e não foram percebidas pelos operadores 

de manutenção, utilizando dados e expectativa de vida útil para descobrir 

previamente possíveis falhas com o sistema, maquinário ou item ainda em 

funcionamento. 

De acordo com Moubray (1997), a manutenção preditiva reúne e reporta 

informações que são valores pré definidos nos equipamentos, analisa e verifica 

padrões de desempenho. Ao perceber que os parâmetros de funcionamento 

começam apresentar variações, a gestão da manutenção avalia a melhor data para 

possível troca do item ou apenas manutenção se a falha for simples, como apenas 

lubrificação ou limpeza. A supervisão é constante e permite intervir nos 

equipamentos de modo que as variações ao serem detectadas tem correção nas 

falhas antes de uma quebra do equipamento. 

2.5 MANUTENÇÂO DETECTIVA. 

De acordo com Kardec e Nascif (2012), a manutenção detectiva atua nos 

sistemas de proteção, comando e controle na busca por falhas ocultas ou que não 

foram percebidas pelos operadores de manutenção. A falha oculta é quando 

maquinário, sistema ou item perde sua capacidade de funcionamento de forma 

imperceptível ao operador de suas funções e/ou mantenedor.  

De acordo com Kardec e Nascif (2012), a manutenção detectiva realiza testes 

onde será identificado possíveis falhas e queda de desempenho através de 

equipamentos e/ou observação visual dos mantenedores. Essa detecção de falhas 

gera uma ação de reparo, onde uma manutenção corretiva planejada será 

necessária. Manutenção de suma importância para área onde a falha de 
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equipamentos pode colocar em risco a saúde dos funcionários, uma vez que a 

detecção previamente previne acidente de trabalho.  

2.6 ENGENHARIA DA MANUTENÇÂO. 

Conforme Kardec e Nascif (2012), a Engenharia da manutenção procura 

consolidar a rotina de manutenção, implantar melhorias, aumentando a 

disponibilidade e melhorando todos os aptos da manutenibilidade. Investe na 

melhoria do entendimento dos profissionais através de capacitação além de gerir os 

materiais e sobressalentes.  

De acordo com Fernandes (2013), a engenharia de manutenção deve ser 

conduzida por especialistas, tendo estrutura para controlar o ciclo de gerenciamento 

de manutenção, permitindo a implementação de melhores práticas do setor de 

manutenção, proporcionando os resultados esperados para melhor 

manutenibilidade, disponibilidade dos equipamentos e confiabilidade.  

Segundo Fernandes (2013), é a manutenção que avalia as condições reais do 

equipamento mediante um intervalo de tempo. Consiste em coletar e reportar 

informações que constituem em valores verdadeiros do equipamento, melhorar a 

capacidade da equipe, elaborar projetos para melhoria da manutenção geral e 

informatizar o sistema de controle.  
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3 PLANEJANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

 

Segundo Pinto e Xavier (2015), ocasionalmente os fabricantes não fornecem 

dados corretos para utilização de planos de manutenção preventiva sobre 

equipamento e/ou itens, concentram apenas em informar como operar os mesmos. 

Isso gera uma lacuna do tempo de operação e sem os dados, não é possível 

determinar a degradação dos itens ou agendar parâmetros de verificação 

metrológica.  

De acordo com Pinto e Xavier (2015), sem a definição de periodicidade e 

substituição necessária, deve ser criado no momento da instalação ou inicio do uso 

de ferramentas e/ou equipamentos, sistemas capazes de auxiliar no processo de 

manutenção preventiva. 

Segundo Oliveira (2013), o conceito de planejamento é um processo 

desenvolvido para obtenção de uma circunstância pretendida em momento futuro, 

com eficiência, com foco total e recursos da organização. Não deve ser confundido 

com previsão, apenas encarado como situações que serão diferentes do passado, 

onde a organização escolhe os rumos, exercendo influência durante  o processo. 

De acordo com Oliveira (2013) planejar consiste em pensar, fazer perguntas 

sobre como, quando e o por quê fazer, quanto fazer e quanto esperar das ações da 

organização. Pode ser definido como progressão de uma atividade, tomando 

decisões que farão a atividade ser feita em menor tempo, diminuindo a incerteza dos 

resultados e obtendo os números desejados para os objetivos da produção. 

Nas palavras de Kardec e Nascif (2012), a manutenção preventiva pretende 

evitar que falhas aconteçam. A intenção prevenir funciona como processo de troca 

ou limpeza de máquinas, equipamentos, itens etc. Com isso as chances de 

interrupção na linha de produção devido aparecimento de defeitos diminui, 

colocando na mão da gestão da manutenção, como e quando uma situação de 

manutenção deve acontecer. Isso é planejamento de manutenção. 

Kardec e Nascif (2012), afirmam que a escolha da manutenção preventiva em 

relação a outros tipos de manutenção vai além de relação custo benefício, pois ela é 

imprescindível em tarefas onde apenas a prevenção evita danos maiores. Como 

exemplo no setor da aviação devido o nível de segurança, onde a prevenção do 

defeito é a única maneira de evitar um acidente com proporções fatais.  
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Pinto e Xavier (2015), afirmam que as atividades diretamente ligadas ao meio 

ambiente uma falha pode prejudicar de forma permanente,  como por exemplo a 

industria petroquímica e nuclear terem tubulações sem devida manutenção, 

existindo risco de vazamento gerando desastre ecológico. O planejamento do 

serviço na manutenção preventiva é realizado com detalhamento do serviço, 

microdetalhamento e orçamento. 

3.1 DETALHAMENTO DO SERVIÇO 

Segundo Pinto e Xavier (2015), o início do planejamento começa com a 

definição das tarefas prioritárias que guiarão os trabalhos, os recursos fundamentais 

e a duração para cada atividade. Ferramentas visuais como gráficos, planilhas, entre 

outros, devem ser usados para comunicação entre gestores e funcionários 

responsáveis pelo serviço de manutenção. Ao criar a comunicação gráfica o 

processo de serviço é detalhado de forma numerada, afim de explicitar as urgências 

e prioridades, tendo suas descrições e recursos necessários identificados assim 

quantos funcionários responsáveis pela ação e o tempo total gasto. 

De acordo com Pinto e Xavier (2015), este detalhamento acontece em 

reuniões com os gestores usando informações previamente coletadas pelos 

funcionários da manutenção. Caso não exista essas informações, no próximo 

processo de manutenção, seja preventiva ou ação corretiva não planejada, deverá 

ser realizado o estudo do tempo.  

Pinto e Xavier (2015) definem que para elaboração do detalhamento de 

serviço deve existir  uma dependência entre tarefas, conforme representado na 

figura 3.1.  

 
Figura 3.1 – Exemplo de um detalhamento de serviços 

 

Fonte: Pinto e Xavier (2015, p. 101) 
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Conforme Pinto e Xavier (2015), uma revisão geral de uma bomba centrífuga 

é organizada conforme ordem de ações, sendo possível realizar a tarefa 4 apenas 

depois de efetuadas as tarefas 2 e 3. 

3.2 MICRODETALHAMENTO DO SERVIÇO 

Cirqueira (2013) comenta que após o detalhamento do planejamento, o 

microdetalhamento corrobora para o êxito das definições para criação do plano de 

manutenção.  

Nas palavras de Cirqueira (2013), para continuar o processo de construção do 

planejamento é necessário a inclusão dos equipamentos para realização do trabalho 

como ferramentas individuais, elevadores de carga, dispositivos eletrônicos de 

orientação.  

Conforme Cirqueira (2013), com essa ação é evitado que um rodízio de 

ferramentas e demais equipamentos aconteça, deixando o processo de trabalho 

maior que deveria ser, aumentando as chances de introduzir um defeito no momento 

da manutenção. É fundamental que todos os itens e equipamentos assim com o 

funcionários estejam em exclusividade no momento da manutenção e não sejam 

remanejados para outra área em caso de manutenção corretiva não planejada. 

3.3 MODELO DE SUBSTITUIÇÃO 

De acordo com Jorgensen e McCall (1963) na manutenção preventiva pode 

ser utilizado a técnica do modelo de substituição, onde o objetivo é garantir a 

diminuição dos custos referidos a substituições, buscando atender a diferentes 

formas. Por existirem diferentes situações para manutenções preventivas, existirão 

diferentes características que dependerão de fatores relacionados aos custos, 

desempenho funcional do equipamento e a ordem de relevância na cadeia de 

produção. 

Segundo Almeida e Cavalcanti (2012) o modelo de substituição por idade é 

um sistema que apresenta a substituição de um item no instante de sua falha e/ou 

quando é atingido um tempo de vida já esperado, seja qual for o ocorrido 

anteriormente; É substituído por um item adicional que será colocado sob às 

mesmas condições que o anterior. O uso desse modelo só é eficaz se o custo obtido 
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com a substituição proporcione economia antes que o equipamento necessite 

substituição devido a indisponibilidade de função. 

Conforme Almeida e Cavalcanti (2012), usando essa técnica, o equipamento, 

item, ou maquinário é substituído no momento de falha ou anterior a ela, respeitando 

um período pré datado. A gestão da manutenção então observa a vida útil e alinha o 

tempo necessário para a programação e planejamento da manutenção preventiva 

que irá realizar tal substituição. 

3.4 ORÇAMENTO 

Para Fernandes (2013), o grande desafio para os gestores de manutenção é 

a parte orçamentária, sempre pressionados a gastar menos e fazer o melhor 

trabalho preventivo possível.  Ao realizar o planejamento da manutenção preventiva 

é possível trabalhar com  a quantidade exata de materiais, ferramentas, e mão de 

obra, sendo possível que o setor responsável por compras faça aquisição dos 

componentes cotando com fornecedores e adquirindo pelo melhor preço. 

De acordo com Fernandes (2013) situa que 65% das empresas industriais de 

Campinas, fazem relatórios para o custo gerado pela manutenção e 78% destas 

empresas tem preocupações com a perda de produção e tempo devido ao 

equipamento parado. A responsabilidade recai sobre a equipe de  manutenção, que 

sofre para melhorar os dois principais índices de desempenho para produção.  

Nas palavras de Fernandes (2013) observou-se que 65% dessas empresas, 

mantém relatório para acompanhamento de custos de manutenção e 78% delas 

acompanham os tempos perdidos de produção em decorrência de falha nos 

equipamentos. Ficou comprovado que as equipes são fortemente cobradas pelos 

dois principais indicadores de desempenho da manutenção. 

Segundo a Abramam (2011) demonstra dados na relação de custo de 

manutenção comparado com faturamento bruto nas industrias do Brasil. O indicador 

serve para as industrias entenderam como posicionar seus recursos para a gestão 

da manutenção em relação ao faturamento bruto, observado na figura 2.2 

comparando o custo total por manutenção. 
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Figura 3.2 – Relação de custo da manutenção com faturamento bruto 

 

Fonte: Abramam (2011) 

 

De acordo com Abramam (2011), o planejamento da manutenção preventiva 

auxilia a longo prazo na contenção de gastos, uma vez que o objetivo é evitar falhas 

não calculadas, os imprevistos e custos adicionais serão menores. Ao final o 

planejamento é obtido o valor total para cada atividade de manutenção que será 

realizada por período de tempo, gerando confiabilidade para determinar uma 

porcentagem alta de produção. 
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4. GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DA MANUTENÇÃO 

 

De acordo com Pinto e Xavier (2015), o desafio da gestão da manutenção é 

equilibrar a relação de custos e demanda da manutenção em seus equipamentos, 

itens e/ou maquinários. A gestão da manutenção busca realizar a melhor opção de 

manutenção e lida com orçamento enxuto, uma vez que o lucro final maior de uma 

relação entre produção e manutenção é de interesse do sistema ao qual está 

inserido.  

De acordo com Kardec e Nascif (2012), a gestão da manutenção objetiva 

seguir seu plano de manutenção entendendo que o valor dos recursos disponíveis 

devem seguir o plano de manutenção, ou seja, aumentando a demanda de 

manutenção, maior será o recurso necessário para realização de forma eficaz. 

Segundo Xenos (2014), de forma geral, todos os recursos da manutenção 

precisam ser calculados oriundos de um plano de ações preventivas. Ao não seguir 

um plano de ações preventivas os problemas podem surgir, como dificuldade de 

dimensionamento correto de mantenedores em forma de equipes e peças de 

reposição.  

Nas palavras de Xenos (2014), não seguir um plano de ações, impossibilita 

criar um orçamento de manutenção com precisão, desorganizando a estrutura de 

tarefas e trazendo para o ambiente de trabalho, picos de estresse e tranquilidade, 

situação não ideal nas organizações de trabalho bem sucedidas. Em suma os 

recursos podem ficar superdimensionados em alguns momentos e escassos em 

outros. 

Segundo Pinto e Xavier (2015), antigamente os recursos para manutenção 

eram considerados pela gerência com custo muito alto e sem meios de controle, 

inflando o preço do produto final. Um entendimento que a manutenção seria apenas 

um centro de custo, visão completamente errônea de uma ação estratégica 

importante.  

De acordo com Pinto e Xavier (2015), se o plano de ações converge para que 

a manutenção reduza custos na produção, deve ser definido a melhor ação entre 

gasto e nível de manutenção. Esse estudo é observado no gráfico custo e nível de 

manutenção demonstrado na figura 4.1, que explica o custo de manutenção 

preventiva e sua relação com o custo da falha.  
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Figura 4.1 – Relação de custo da manutenção com período de operação 

 

Fonte: Pinto e Xavier (2015, p. 88) 

 

Conforme Pinto e Xavier (2015), o gráfico aponta que o custo da falha leva 

em consideração peças de reposição e mão de obra utilizados na restauração e o 

custo de indisponibilidade do equipamento, maquinário ou item. 

De acordo com Pinto e Xavier (2015), na figura 4.1 o gráfico indica que maior 

orçamento para a manutenção preventiva reduz o custo decorrente de manutenção, 

resultando em menor custo de manutenção geral, uma vez que decresce o número 

de manutenções não planejadas. É necessário citar que o contínuo investimento em 

manutenção preventiva após o "ponto ótimo" acaba resultando em elevado custo 

total, que é o somatório de custos de falhas e manutenção, ou seja, onera a 

produção final. 

De acordo com Lima e Marcorin (2003), a figura 4.2 é demonstrado que na 

procura pela menor chance de falha e maior disponibilidade o custo da manutenção 

vai aumentando, que por consequência diminui o valor do lucro. 
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Figura 4.2 – Relação de custo da manutenção com nível da manutenção 

 

Fonte: Lima e Marcorin (2003, p. 38) 

 
O ideal é aproximar do ponto ótimo de disponibilidade, onde o gasto da 

manutenção possibilita situação de disponibilidade suficiente para atingir o maior  

lucro na relação custo/produção, o modelo ideal para a gerência da gestão da 

manutenção (LIMA; MARCORIN, 2003). 

Segundo Lima e Marcorin (2003), é de importância entender que no processo 

de busca pelo ponto ótimo, a gestão da manutenção considere o papel fundamental 

dos equipamentos e sua reposição, consequências que uma falha apresenta, a 

cadência de produção, para que não sejam planejados situações idênticas para 

todos os maquinários e itens, sendo considerado particularidades para cada um 

deles 

4.1 CUSTOS DE MANUTENÇÃO 

Xenos (2014), declara que o investimento com manutenção deve ser 

separado do investimento em expansão de locais de trabalho e aquisições de novos 

maquinários. É comum o setor de manutenção sofrer perda de verba e receber a 

justificativa que novos empreendimentos irão auxiliar na rotina dos mantenedores, 

mas na prática a médio prazo o serviço será aumentado sem um proporcional adição 

de recursos para realização das operações de manutenção (XENOS, 2014) 

De acordo com Xenos (2014), gastos com manutenção de equipamentos 

caracterizam uma parte dos custos na produção da organização, onde o 

funcionamento dos equipamentos dependem da reposição de peças, utilização de 

matéria prima, formas de energia, profissionais capacitados em gerência de 
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manutenção, serviços terceirizados. Estes recursos são divididos em categorias, 

sendo custos de materiais, custos de mão de obra e subcontratados. 

4.1.1 Custos de materiais 

Segundo Pinto e Xavier (2015), um custo direto é aquele fundamental para 

manter o equipamento operando. São inclusos manutenção preventiva, preditiva, 

detectiva, corretiva de forma geral, reformas, modernização e/ou automação. Custos 

de materiais são sobressalentes quando o valor da peça pode ser dado por nota 

fiscal, compra para reparo imediato ou se a peça for retirada do estoque e já tinha 

sido adquirida com antecedência. Já o custo de material de consumo agregam itens 

como óleo, graxa, produtos químicos e similares.  

Pinto e Xavier (2015), afirmam que cabe a organização decidir se peças já 

estocadas deverão ser colocadas em rateio para somatório do gasto total de 

determinada ação de manutenção. Aquisição de novas peças é primordial no 

processo de manutenção preventiva, sendo um fato determinante no aumento do 

valor de produção total. Saber o controle real do estoque e o prazo para entrega de 

novas peças é um fator determinante no sucesso do planejamento orçamentário e 

geral da gestão da manutenção. (PINTO E XAVIER, 2015). 

4.1.2 Custos de mão de obra 

De acordo com Pinto e Xavier (2015), custos de Mão de obra são gastos 

direto de manutenção com mão de obra direta, onde o serviço do operador é 

responsabilidade da organização e devem ser calculados o tempo de serviço para 

cada manutenção e remuneração mensal. 

Nas palavras de Pinto e Xavier (2015), a organização seleciona profissionais 

capacitados e cria um sistema de hierarquia onde todo o setor de manutenção deve 

ter comunicação direta e capacidade para tomada de decisões visando melhor custo 

benefício. Para manutenção preventiva o profissional deve ter a capacidade de 

controlar os intervalos de tempo para as ações nos itens e ter o controle de estoque 

e demais funcionários necessários para a realização do trabalho no tempo pré 

determinado. 
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4.1.3 Custos de subcontratados 

Segundo Neto (1995) empresas começaram a adotar o método de 

descentralização em sua produção. O negócio central das organizações passaram a 

cuidar de um determinado ponto chave e subcontratar outras empresas que 

forneciam o mesmo serviço efetuado de uma determinada área como fornecimento 

de peças, componentes e serviços profissionais. 

De acordo com Pinto e Xavier (2015) terceirizar não deve ser apenas 

contratar serviço de menor significância que traga redução de custos para a 

empresa que contrata. Não deveria também apenas contratar pessoal sem vinculo 

com a organização para realizar tarefas temporárias ou tarefas permanentes. 

Conforme Pinto e Xavier (2015) um subcontratado, ou terceirizado como é 

chamado popularmente, deveria ser um parceiro e desempenhar um papel similar 

aos demais funcionários efetivos da organização. Deveria trazer vantagens 

competitivas para ambas as partes envolvidas com melhor especialização, 

engajamento com resultados e compromisso com metas da gestão. A definição de 

terceirização é a transmissão para terceiros atividades que unem qualidade 

empresarial, com relação de parceria. 

Para Kardec e Nascif (2012), existem benefícios na contratação de terceiros 

para realizar as atividades de manutenção preventiva como melhoria do custo, 

redução de estoques, falta do controle de operadores e alta exigência do serviço. 

Como a manutenção é realizada em intervalos de tempo, é possível programar o 

serviço terceirizado e alinhar o horário de trabalho em coincidência com período de 

menor atividade da organização. 

Nas palavras de Kardec e Nascif (2012), a redução de custos será atingida 

uma vez que a organização estipula um preço máximo pelo serviço de manutenção 

que precisa. A manutenção preventiva já tem definido o tempo máximo de 

indisponibilidade do equipamento, maquinário ou item, assim como a quantidade de 

profissionais para realizar a tarefa, peças para realizar a troca e/ou reparo.  

Neto (1995) afirma que a organização estipula um preço máximo por todo o 

serviço realizado, acontecendo licitação com regras e parâmetros para serem 

respeitados e a empresa que apresentar o menor preço dentro do valor pretendido 

consegue o contrato e realiza as atividades de manutenção. 
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Para Neto (1995) porém a terceirização apresenta desvantagens como a 

dependência completa de profissionais não efetivos da organização. Esses 

profissionais convivem no ambiente de trabalho com outros funcionários efetivos da 

organização e visualizam benesses que são recebem, podendo criar um ambiente 

hostil a longo prazo.  

Segundo Pinto e Xavier (2015) a qualidade de produção final pode cair, 

diminuição dos profissionais qualificados, uma vez que a terceirizada assume a parte 

de execução da manutenção. Outro fator é a terceirizado não especializar 

corretamente os prestadores de serviço diante os perigos dos acidentes de trabalho 

e seleção de profissionais capacitados para realizar a manutenção com eficácia.  

Conforme Pinto e Xavier (2015) para eliminar as chances de problemas com a 

terceirização a gestão da manutenção deve planejar em conjunto com a prestadora 

de serviço todas as ações e contratações para manutenção, além de investigar a 

situação financeira e organizacional de sua nova parceira, exigindo todos os 

certificados que ratifiquem sua capacidade para realizar as ações de manutenção. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Baseando nos estudos retratados é possível entender a importância do 

planejamento na manutenção preventiva, afim de proporcionar um aprendizado do 

ganho real para a gestão de manutenção no processo de organização e iniciativa 

pré atividades dos mantenedores. Para tanto, citar a evolução da manutenção e 

entender suas diferenças no processo progressivo, se tornou necessária objetivando 

a explanação dos benefícios obtidos por pensar no futuro dos maquinários e itens 

sempre em funcionamento. 

Em vista disto, foi apresentado que para um bom planejamento de 

manutenção o detalhamento do serviço, que é constituído por designar de maneira 

exata quais profissionais farão as atividades de manutenção, quando, qual maneira 

e quanto tempo o serviço será efetuado. Com isso também foi possível entender o 

microdetalhamento do serviço que abrange as ferramentas necessárias que cada 

operador utilizará no processo de manutenção, como verificação da exclusividade 

das ferramentas para cada operador, afim de evitar rodízio entre os operadores, 

trazendo para o leitor tenha a possibilidade de aprender sobre o processo de 

planejamento para realizar a adequada manutenção preventiva com os melhores 

resultados possíveis.  

Logo após, foi verificado que para o sucesso do planejamento da manutenção 

preventiva, o gerenciamento de recursos deve ser criado e respeitado para atingir as 

metas da gestão da manutenção. Deve ser feito observando a relação custo 

benefício entre gastos com os mantenedores,ferramentas e novos equipamentos, 

para que o lucro final obtido para esse processo seja positivo e permita revestimento 

na manutenção. 

Assim, sendo desenvolvido e orientado por referências bibliográficas e 

estudos para que todo o sistema do planejamento seja importante para a gestão da 

manutenção, segmento extremamente importante para Engenheiros entenderem e 

realizarem uma excelente atividade. 

 



 

 

 

33 

REFERÊNCIAS 

 
ABRAMAN – Associação Brasileira de Manutenção. Documento Nacional 2011. 
 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR5462: confiabilidade e 
maneabilidade: terminologia. Rio de janeiro, 1994. 
 
 
CAVALCANTE, Cristiano Alexandre Virgínio; ALMEIDA, Adiel Teixeira de. Modelo 
multicritério de apoio a decisão para o planejamento de manutenção 
preventiva utilizando PROMETHEE II em situações de incerteza. Rio de Janeiro. 
Agosto, 2005. p. 279-296,   
 
 
CIRQUEIRA, Luciano Zorzett. Gestão de projetos aplicados a paradas de 
manutenção industrial. Edição 5. Especialize On-Line, Goiânia: Julho, 2013.  

 
 
FERNANDES, M. A. Como aumentar a disponibilidade das máquinas e reduzir 
custos de manutenção. Máquinas e metais, Abril, 2013. p. 316 - 319. 

 
 
GUIMARÃES, Leonardo Miranda; NOGUEIRA, Cássio Ferreira; SILVA, Margarete 
Diniz Braz da. Manutenção Industrial: Implementação Da Manutenção Produtiva 

Total (Tpm) Revista E-xacta. Belo Horizonte. Junho, 2012. p. 175-197.  
 
 
JORGENSEN, D.W. & MCCALL, J.J.. Optimal Replacement Policies for a Ballistic 
Missile. Management Science, (1963). p.358-379.  

 
 
LIMA, Carlos Roberto Camelo; MARCORIN, Wilson Roberto. Análise dos Custos 
de Manutenção e de Não-manutenção de Equipamentos Produtivos. Revista de 

ciência & tecnologia. Dezembro, 2003. p. 35-42. 
 
 
MOUBRAY, J. Rellability-centered maintenance. Edição 2. New York: Editora 

Industrial Press Inc, 1997. pdf. 
 
 
NETO, João Amato. Reestruturação industrial, terceirização e redes de 
subcontratação. Revista de Administração de Empresas. São Paulo. Abril, 1995. p. 
33 - 42. 
 
  
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Planejamento estratégico. Edição 31. São 
Paulo: Atlas, 2013. 
 



 

 

 

34 

 
PINTO, Alan Kardec; XAVIER, Júlio Nascif. Manutenção: Função Estratégica. 
Edição 4. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2015. 
 
 
QUINELLO, Robson; NICOLETTI, José Roberto. Inteligência competitiva nos 
departamentos de manutenção industrial no Brasil. Revista de Gestão da 

Tecnologia e Sistemas de Informação. 2005, p. 21-37 
 
 
SOUZA, Rodrigo de Queiroz. Metodologia e desenvolvimento de um sistema de 
manutenção preditiva visando à melhoria da confiabilidade de ativos de usinas 
hidrelétricas. 2008. 226f. Dissertação (Mestrado em sistemas eletrônicos)-

Faculdade de tecnologia, Universidade de Brasília, Brasília. 2008. 
 
 
XENOS, Harilaus. Gerenciando a manutenção produtiva. Edição 2. Nova Lima: 

Falconi, 2014. 
 
 
 


