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RESUMO 

 

A gestão da manutenção é o processo de supervisionar o funcionamento regular 
dos recursos técnicos e permanente como máquinas, equipamentos, instalações 
e ferramentas. Através desta, as empresas monitoram seus equipamentos, 
garantindo assim a qualidade dos mesmos, promovendo a extensão da vida útil 
destes e evitam diversas falhas, onde estas, podem prejudicar diretamente no 
produto final. Em uma realidade cada vez mais globalizada e capitalista, 
reconhecer a importância do setor de manutenção e uma adequada gestão tem 
sido o passo fundamental para as indústrias alcançarem uma gestão de custos 
mais eficiente e consequentemente, para a conquista de estratégias mais 
assertivas.Com isto, a otimização dos dispositivos mecânicos ou elétricos e o 
controle de custos com reparos destes, tem ganhado espaço a cada dia mais 
nas indústrias. Diante de tais fatos, o objetivo do trabalho é evidenciar por meio de 
uma revisão bibliográfica a importância da gestão da manutenção e seus tipos e 
técnicas em uma empresa, promovendo assim segurança e qualidade na produção.  
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ABSTRACT 

Maintenance management is the process of supervising the regular operation of 
technical and permanent resources such as machines, equipment, facilities and tools. 
Through this, the companies monitor their equipment, thus guaranteeing their quality, 
promoting the extension of their useful life and avoid several failures, where these, can 
directly harm the final product. In an increasingly globalized and capitalist reality, 
recognizing the importance of the maintenance sector and an adequate management 
has been the fundamental step for the industries to achieve a more efficient cost 
management and consequently, the conquest of strategies more assertivas.Com, the 
optimization of the mechanical or electrical devices and the control of costs with repairs 
of these, has gained space every day more in the industries. In view of these facts, the 
objective of the work is to highlight, through a bibliographic review, the importance of 
maintenance management and its types and techniques in a company, thus promoting 
safety and quality in production. 

. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A economia mundial está em constante evolução devido a expansão 

tecnológica, a globalização, a incorporação da sustentabilidade e responsabilidade 

social das empresas. A crescente da economia torna a necessidade da busca pela 

qualidade total do serviços e produtos de qualidade cada vez maior e além sempre de 

respeitar o prazo e cronograma de trabalho estipulado, acirrando-se a competição de 

mercado para se estar no topo entre as organizações. Com isto, estas são forçadas a 

aprimorar a agilidade a que respondem ao mercado, inovando e efetuando melhorias 

contínuas. 

E a partir dessa concepção, a escolha deste tema se deve em função de 

destacar a importância dos tipos de manutenções nas indústrias, pois, as mesmas 

trazem uma relação direta com custo/benefício da empresa, onde a otimização de 

tempo e diminuição dos custos com uma manutenção adequada e especializada 

agregam para uma melhor produção, e assim agir com precisão para eventuais 

problemas que possam surgir, utilizando de forma correta e pontual. 

No setor industrial a competitividade é cada vez maior, algumas empresas 

ainda acreditam que a manutenção deve ser feita somente quando algum componente 

ou equipamento apresenta defeito, com isso a manutenção se torna símbolo de custo 

extra. Muitas vezes esses problemas poderiam ter sidos evitados gerando um menor 

custo no processo dentro da indústria, diminuindo a margem de lucro e gerando 

possíveis atrasos na produção. Qual a importância da gestão de manutenção nas 

indústrias? 

O objetivo geral do trabalho é evidenciar por meio de uma revisão bibliográfica 

os benefícios da gestão da manutenção, tipos e técnicas promovendo segurança, 

maior lucratividade, eliminação de gastos desnecessários na produção. E também, 

através de objetivos específicos como quais: 

● Estudar os conceitos da gestão de manutenção e suas técnicas; 

● Analisar a definição da Manutenção Produtiva Total - MPT e sua 

aplicação; 

● Abordar os conceitos da Manutenção Centrada na Confiabilidade -  MCC 

e suas características.  

Para o desenvolvimento dessa pesquisa bibliográfica, foram considerados 

dados retirados de fontes como livros, sites, normas e leis para a conclusão da 
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proposta em questão. Notou-se que a maioria das publicações selecionadas foram 

publicadas a partir do ano 2000. A busca foi realizada nos meses de agosto e 

setembro de 2018, utilizando-se os seguintes descritores: Manutenção, 

Equipamentos, Gestão, Produção, Técnicas. O estudo para descobrir os benefícios, 

tipo e técnicas da gestão de manutenção em uma indústria, foi possível através de um 

estudo sistemático dos problemas enfrentados pela mesma diante da ausência de 

uma gestão de manutenção. E com isso, as informações coletadas foram 

desenvolvidas a fim de chegar ao favorecimento e enfatizar a importância da 

manutenção adequada no setor industrial. 

O capítulo um aborda o primeiro objetivo proposto, que é o estudo dos 

conceitos da gestão da manutenção e suas técnicas e abrangi também a sua história 

e de como foi ganhando espaço no campo e desenvolvendo sua importância cada vez 

maior. O capítulo dois aborda o segundo objetivo proposto, que diz respeito sobre a 

Manutenção Produtiva Total, sua implantação e o que consiste esse método. O 

capítulo três consiste na abordagem da metodologia da Manutenção Centrada na 

Confiabilidade, sua implementação e vantagens. 
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2. GESTÃO DA MANUTENÇÃO 

 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em 1975, definiu pela 

norma TB-116, a palavra manutenção como sendo a soma de várias ações 

necessárias para que um dispositivo, equipamento ou acessório seja conservado ou 

restaurado de modo a poder permanecer em condições favoráveis ao uso. Em 1994, 

a NBR- 5462 define o termo de maneira revisada, diz que são ações técnicas e 

administrativas, destinadas a manter ou recolar um item em um estado no qual possa 

desempenhar sua função da maneira desejada e segura. (ABNT, 1994) 

Segundo Pinto e Xavier (2007) a evolução da manutenção pode ser dividida 

em 3 gerações: 

A primeira geração abrange o período antes da Segunda Guerra Mundial, 

quando a indústria era pouco automatizada, os equipamentos eram básicos e 

superdimensionados e que devido a economia da época, a questão da produtividade 

não era prioritária. Consequentemente não era necessária uma manutenção 

sistemática; apenas serviços de limpeza, lubrificação e reparo após a quebra, ou seja, 

a manutenção era, essencialmente, corretiva.  

A segunda geração inicia na Segunda Guerra Mundial até os anos 60. As 

influências do período da guerra aumentaram a demanda por variados produtos, ao 

mesmo tempo em que a mão de obra industrial diminuiu e houve forte crescimento da 

automatização nas mesmas, assim como a complexidade das instalações industriais. 

Com isto, começa a destacar-se a necessidade de maior segurança, confiabilidade, 

garantindo assim aumento da produtividade.  A indústria passou a estar cada vez mais 

dependente das máquinas. Isto levou à ideia de que falhas dos equipamentos 

poderiam e deveriam ser evitadas, o que resultou no conceito de manutenção 

preventiva. Estas manutenções ocorriam em intervenções nos equipamentos, feitas a 

intervalo fixo, nestas notou-se que o custo das manutenções começou a ser muito 

superior em comparação com outros custos operacionais. (PINTO; XAVIER, 2007)  

A terceira geração iniciou-se a partir da década de 70, acentuou-se o conceito 

de uma manutenção preditiva. Esta, é aquela que indica as condições reais do 

funcionamento das máquinas com base em dados que informam o seu processo de 

degradação. Prediz o tempo de vida útil dos equipamentos e as condições para que 

esse tempo de vida seja bem usufruído. Essa mudança nas indústrias foi acelerada 

ainda mais, devido a paralisação da produção, custos elevados, capacidade produtiva 
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diminuída e, consequentemente, qualidade dos produtos comprometida.  Ainda neste 

período a manufatura mundial tendia a utilização de sistemas Just-in-Time, onde 

estoques reduzidos para a produção em andamento significavam que pequenas 

pausas na produção, naquele momento, poderiam parar a fábrica. (PINTO; XAVIER, 

2007) 

Gestão da manutenção é então, o conjunto de técnicas indispensáveis ao 

funcionamento regular e permanente de máquinas, equipamentos, ferramentas e 

instalações. Esses cuidados envolvem a conservação, a adequação, a restauração, a 

substituição e a prevenção. Em suma, manutenção é atuar no sistema como um todo, 

com o objetivo de evitar quebras e/ou paradas na produção, bem como garantir a 

qualidade planejada dos produtos. O foco é sempre nos aspectos preventivos, 

conservativos e corretivos da atividade. (COSTA, 2013) 

 

2.1 TIPOS DE MANUTENÇÃO 

A aplicação de determinada manutenção ou de suas combinações requer uma 

análise da relação custo-benefício, isto é, de seu valor agregado para cada 

equipamento; mesmo sabendo que a manutenção na cadeia de valor é um processo 

de suporte e extrema importância. Pois, a manutenção industrial é um conjunto de 

processos que visam manter o desempenho contínuo dos equipamentos, a fim de 

garantir a produtividade do campo fabril e os tipos de manutenção são as formas de 

encaminhar as intervenções a estes equipamentos que compõem este campo. 

(VIANA, 2002)    

Os principais tipos de manutenção serão descritos nas seções subsequentes: 

 

2.1.1 Manutenção preventiva 

 Programa intervenções periódicas a fim de reduzir as deteriorações dos 

equipamentos. Combina os métodos com base no tempo e nas condições para manter 

o equipamento funcionando e a partir das intervenções ela consegue manter o 

desempenho dos materiais estruturais, previne a corrosão, a fadiga e outras formas 

de deterioração. Prever falhas, através de uma rotina de manutenção atenta às 

necessidades básicas do equipamento, como limpeza e lubrificação, aferição e 

calibragem, variando de equipamento para equipamento, baseando-se no histórico de 

manutenção da empresa ou em recomendações do fabricante, e programas através 
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de um calendário de manutenções. A intervenção ou inspeção no equipamento é feita 

periodicamente mesmo que ele não apresente problemas. (COSTA, 2013)  

Evitar que a falha ocorra é o objetivo desta manutenção, através da 

programação de manutenções em intervalos de tempo pré-definidos. Segundo Slack 

et al. (2002), “visa eliminar ou reduzir as probabilidades de falhas por manutenção 

(limpeza, lubrificação, substituição e verificação) das instalações em intervalos de 

tempo pré-planejados”. 

De acordo com Almeida (2000) “todos os programas de gerência de 

manutenção preventiva assumem que as máquinas degradarão com um quadro típico 

de sua classificação em particular”.  

Ainda segundo Almeida (2000), existe falhas nesse tipo de manutenção, no 

entanto, pois, basear-se em fatos e dados de acordo com a última manutenção, 

programando-se para a paradas seguinte com o tempo pré-determinado sem, no 

entanto, avaliar as variáveis específicas da planta que afetam diretamente a vida 

operacional normal da maquinaria. Diante disso, o reparo pode ser realizado antes do 

necessário ou até depois do indicado, desperdiçando tempo, investimentos, peças e 

trabalho ou para o segundo caso, podendo causar gastos ou acidentes quando esta 

manutenção ocorre depois do tempo adequado. Causando com isso, apesar dos 

esforços para prevenir, a falha acabar acontecendo, associando gastos preventivos 

aos corretivos, gerando custo desnecessário. 

 

2.1.2 Manutenção preditiva 

A manutenção preditiva, possui o mesmo objetivo da manutenção preventiva, 

se antecipar às falhas evitando quebras e paradas não planejadas, o principal objetivo 

da preditiva é a verificação pontual dos equipamentos a fim de antecipar eventuais 

problemas que possam causar gastos maiores com manutenção corretivas, porém, 

através de métodos de trabalho diferentes. Através de um acompanhamento periódico 

das máquinas, baseando-se na análise de dados coletados por meio de 

monitoramentos ou inspeções em campo. Por meio de inspeções regulares que 

avaliam as condições atuais do equipamento, é possível identificar irregularidades 

para que sejam programadas as correções necessárias. Entre as inspeções comuns 

que podem ser realizadas, estão os testes de pressão, termografia e vibração, por 

exemplo. (COSTA, 2013) 
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Ainda segundo Costa (2013), este tipo de manutenção demostra de maneira 

real o funcionamento e o desgaste dos equipamentos. 

Este tipo de manutenção indica as condições reais de 
funcionamento dos equipamentos baseando-se nos 
dados sobre o desgaste ou o processo de degradação. 
Tal procedimento prediz o tempo de vida útil dos 
componentes e as condições para que esse tempo seja 
mais bem aproveitado pelo usuário. Tem como objetivos 
eliminar desmontagens desnecessárias para inspeção, 
impedir o aumento de danos, aumentar o grau de 
confiança no desempenho de um equipamento ou linha de 
produção e reduzir o trabalho de emergência não 
planejado. (COSTA, 2013, p.25) 

De acordo com Otani e Machado (2008), é a manutenção que define o 

momento exato da intervenção. Realiza acompanhamento de variáveis e parâmetros 

de desempenho de máquinas e equipamentos, com eficiência o máximo de 

aproveitamento. 

 Segundo Almeida (2000): “(...) trata-se de um meio de se melhorar a 

produtividade, a qualidade do produto, o lucro, e a efetividade global de nossas plantas 

industriais de manufatura e de produção”. Através dessa manutenção é possível obter 

a condição operativa real dos sistemas produtivos, ou seja, consegue fornecer dados 

sobre a condição mecânica de cada máquina, determinando o tempo médio real para 

falha. Com isso, todas as atividades de manutenção são programadas e realizadas 

conforme a necessidade do equipamento. Possibilitando assim, a realização da 

mesma quando ela terá menor impacto sobre a produção, visto que, o tempo perdido 

de produção não pode ser recuperado. 

 

2.1.3 Manutenção corretiva 

As ferramentas da manutenção corretiva atuam, por sua vez, quando já existem 

desgastes ou falhas nos equipamentos, substituindo as peças e os componentes 

afetados. Trata-se de um conjunto de procedimentos que visam corrigir, restaurar e 

recuperar a capacidade de produção de uma instalação ou equipamento que tenham 

sofrido alteração em seu funcionamento. A manutenção corretiva é uma técnica de 

gerência reativa que aguarda pela falha para, assim, determinar a ação de 

manutenção a ser realizada. Os procedimentos corretivos são os de maior custo. Isso 

se dá por fatores como o elevado tempo de paralisação do equipamento, o alto custo 

de estoques de peças sobressalentes e a baixa disponibilidade de produção. (COSTA, 

2013) 
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Para Slack et al. (2002), é o método de manutenção mais antigo, não recorre 

de nenhum recurso inovador, causando gastos desnecessários e tempo de parada 

inadequado. Para o autor, “significa deixar as instalações continuarem a operar até 

que quebrem. O trabalho de manutenção é realizado somente após a quebra do 

equipamento ter ocorrido [...]”.  

 Otani e Machado (2008), destacam que essa abordagem se subdivide em duas 

categorias: planejada e não-planejada.   

Manutenção corretiva não-planejada: neste caso a correção é sempre após a 

falha, ruptura do desenvolvimento, ou funcionamento abaixo do esperado, não há um 

acompanhamento adequado ou planejamento anterior. Consequentemente, altos 

custos e baixa confiabilidade de produção são inevitáveis. Pois, paradas inesperadas 

do maquinário podem causar danos, muitas vezes irreversíveis e sequelas na 

produtividade. Já a Manutenção corretiva planejada: quando a manutenção 

programada e adequada. Nesta não ocorre falhas inesperadas, sofre 

acompanhamento preditivo.  (OTANI & MACHADO, 2008). 

De acordo com Almeida (2000), ainda é minoria as plantas industriais usam da 

manutenção corretiva, de fato. Em quase todos os casos, as plantas industriais 

realizam tarefas preventivas básicas, como lubrificação e ajustes da máquina, mesmo 

em um ambiente de manutenção corretiva. ” 

Entretanto, o mais importante, segundo Almeida (2000), é que ao adotar esse 

tipo de manutenção, na tentativa de ganhar tempo ou um ilusório lucro, as máquinas 

e equipamentos da planta não são revisados e não passam por grandes reparos até 

a falha e esse tipo de gerência de manutenção. Podendo gerar custos altíssimos, 

associados a: estoque de peças sobressalentes, trabalho extra, custo ociosidade de 

máquina e baixa disponibilidade de produção. E os custos tendem a aumentar ainda 

mais caso o tempo de reação se prolongue, seja por falha da equipe de manutenção, 

seja por falta de peça de reposição.  

Almeida (2000), a escolha desse tipo de manutenção implica altos custos e 

menor disponibilidade de maquinaria de processo. Segundo o autor, esse tipo de 

reparo gera 30% a mais que quando o mesmo reparo for feito dentro de um modo 

programado ou preventivo.  

 

2.1.4 Manutenção detectiva  



 20 

A manutenção detectiva consiste em métodos que garantem a segurança e a 

produtividade de equipamentos e instalações. Esse tipo de manutenção atua visando 

à viabilidade desses equipamentos em longo prazo, contribuindo para sua boa 

operação. São feitas inspeções no sistema, sem que esse deixe de operar. Com isto, 

é possível detectar falhas ocultas e possibilita corrigir a situação mantendo o sistema 

em operação. São ferramentas deste tipo de manutenção: inspeção veicular anual, 

detectores de gás de fumaça e fogo, testes com válvulas de todos os tipos, malhas de 

controle de dispositivos de segurança, inspeção de bombas de incêndio, emergência, 

fornos e caldeira, relés de proteção e equipamentos elétricos. Dentre as vantagens 

desta manutenção, estão o aumento da vida útil dos equipamentos, a melhoria da 

segurança, a diminuição dos custos nos reparos, o controle dos materiais. (COSTA, 

2013) 

Manutenção detectiva, significa achar algo, observar algo diferente do normal, 

vem da palavra “detectar” e começou a ser referenciado a partir da década de 90. O 

objetivo da prática desse método é aumentar a confiabilidade dos equipamentos e 

garantir desempenho satisfatório. Caracteriza-se pela intervenção em sistemas de 

proteção para detectar falhas ocultas e não perceptíveis ao pessoal da operação 

(SOUZA, 2008).  

Ferreira (2009), destaca que a manutenção detectiva é especialmente 

importante quando o nível de automação dentro das indústrias aumenta ou o processo 

é crítico e não suporta falhas. 
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3. MPT (MANUTENÇÃO PRODUTIVA TOTAL)  

 

Tradicionalmente, empresas industrias operavam com altos volumes de 

produção e poucos produtos para obter economia de escala e manter os preços 

baixos. Estas compreendiam que volume baixo e grande variedade geravam altos 

custos de produção. No entanto, a adaptação destas empresas de economia de 

escala para produtos customizados a nova perspectiva do mercado e exigências dos 

clientes foi um ponto importante para estas continuarem em competitividade, mesmo 

que isto frequentemente impõe perdas demasiadas aos processos. (CAMARGO, 

1996) 

A manutenção industrial, também até recentemente era considerada como fator 

de custos e gastos. Antes das mudanças atuais no setor industrial, os aspectos mais 

conhecidos da manutenção caracterizavam-se como sendo serviços de improvisos e 

emergências, só em casa de falha ou extrema necessidade trocavam-se peças. 

Contudo, devido ao crescimento tecnológico e a competitividade das empresas, 

paradas de máquinas durante a produção por causas de problemas técnicos, vem 

sido abordada com novos conceitos. Pois, significam perda na comercialização e pode 

afetar a qualidade dos produtos. (JURAN, 1992) 

Diante desse novo estilo de mercado, as empresas para continuarem dentro do 

mercado e continuarem da disputa, vem utilizando diversas ferramentas, tais como: 

JIT, CCQ, CEP, QFD e outras, e na área de manutenção industrial o TPM ou MPT 

(Manutenção preditiva total). (Juran, 1992) 

Ainda segundo Juran (1992), diante deste novo cenário, as empresas para 

continuarem dentro do mercado e continuarem da disputa, vem utilizando diversas 

ferramentas, tais como: JIT, CCQ, CEP, QFD e outras, e na área de manutenção 

industrial o TPM ou MPT (Manutenção preditiva total). 

Manutenção Produtiva Total (TPM) é um programa operacional onde todos 

desenvolvem atividades de melhoria continua nos equipamentos e nos processos, 
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sendo os resultados monitorados através da utilização de indicadores de 

desempenho. (WIREMAN, 1998) 

A TPM, propõe a atividade da manutenção produtiva com a participação de 

todos os funcionários da empresa, desde o nível de presidente, até o de operário, 

mesmo que com envolvimentos diferenciados. É uma gestão focada na 

disponibilidade total do equipamento para a produção. Onde, todos os seguimentos 

da empresa, desde a alta gerência até o operador do equipamento participam. 

(TAKAHASHI,1993) 

 Takahashi (1993), afirma que a Manutenção Produtiva Total surgiu no Japão 

no período pós Segunda Guerra Mundial. As empresas Japonesas, até então 

afamadas pela fabricação de produtos de baixa qualidade e devastadas pela 

destruição causada pela guerra, buscaram, na excelência da qualidade, uma 

alternativa para reverter o quadro na qual se encontravam. Com isso, os primeiros 

registros de implementação de TPM pertencem à empresa Nippon Denso, 

pertencente ao grupo Toyota. E seus conceitos no Brasil, começou a ser praticada em 

1986. Desde então, muitas empresas estabeleceram o TPM e o seu reflexo já pode 

ser sentido principalmente nos países do Sudoeste Asiático, Estados Unidos, Brasil e 

França. 

Porém, segundo Porter (2001), a origem do nome Manutenção Produtiva Total 

tem opiniões diferentes. Este aponta que, alguns afirmam que teve no início na 

indústria de manufatura americana faz mais de 40 anos. Outros, afirmam ao plano que 

se usava na Nippondenso, fábrica japonesa fornecedora da Toyota, que fabricava 

componentes elétricos para automóveis no final da década de 60. Mas, o Japão 

ganhou o crédito, pois, através do Seiichi Nakajima, um alto funcionário do Instituto 

Japonês de Planejamento de Manutenção implementou em diversas fábricas no 

Japão. 

Os principais motivos que explicam a rápida difusão do TPM, primeiramente no 

Japão e, posteriormente, em todo o mundo é que o programa produz e garante 

resultados rápidos e concretos, aumenta a eficiência dos equipamentos e a qualidade 

os produtos e processos, número de acidentes quase zero, capacitação profissional 

dos funcionários. (PIRELLI, 2002) 

O TPM não é somente a ação conjunta da Manutenção Preventiva, 

Manutenção Corretiva e Preventiva, mas uma promoção da manutenção através da 
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“manutenção autônoma” pela divisão de grupos de atividades, buscando a máxima 

eficiência do equipamento e eliminando todas as perdas. (NAKAJIMA, 1989) 

De acordo com Nakajima (1989), a evolução do sistema de Manutenção, no 

Japão, se processou em 4 fases distintas: 

Estágio 1 - Manutenção Corretiva  

Estágio 2 - Manutenção Preventiva  

Estágio 3 - Manutenção do Sistema de Produção  

Estágio 4 -TPM  

Segundo Maynard (1994), a Manutenção Produtiva Total (TPM), descreve uma 

relação sinergética entre todas as funções organizacionais, mais particularmente entre 

produção e manutenção, para melhoramento contínuo da qualidade do produto, 

eficiência operacional, e da própria segurança. O fundamento do TPM é que os 

operadores dos equipamentos de produção participem dos esforços de manutenção 

preventiva, auxiliem os mecânicos nos consertos quando o equipamento está fora de 

operação e, juntos, trabalhem no equipamento e no processo de melhoria do grupo 

de atividades. 

Moreira (2003), aponta oito pilares de sustentação para embasar a TPM, são 

eles: 

 Manutenção autônoma: Tem por objetivo treinar e capacitar os operadores para 

que os mesmos se envolvam nas rotinas de manutenção e nas atividades de 

melhorias que previnem a deterioração dos equipamentos 

 Manutenção planejada: Com o aumento na eficiência do equipamento, tem 

como foco zerar as falhas e quebras nos equipamentos. Agi sob três formas: 

Manutenção preditiva, preventivas e paradas. 

 Manutenção de qualidade: Através do monitoramento do equipamento e 

materiais o objetivo é liquidar os defeitos. 

 Melhorias específicas: Tem por objetivo reduzir o número de quebras e 

aumentar a eficiência do equipamento 

 Controle Inicial: Tem por finalidade reduzir o tempo de introdução do produto e 

processo e criar produtos fáceis e equipamentos fáceis de utilizar. 

 Treinamento e educação: Tem por função capacitar a mão de obra, educação 

e treinamento são o maior foco. 

https://www.citisystems.com.br/manutencao-industrial-como-funciona/


 24 

 Segurança, Higiene e Meio ambiente: Seu desígnio é impedir os acidentes, 

assegurar a segurança, prevenir impactos ao meio ambiente.  

 Áreas administrativas: Tem por função reduzir as perdas administrativas, pois, 

a produção e a qualidade desta dependem do departamento administrativo. 

 

A estrutura que fundamenta a implantação, garantindo o sucesso e até mesmo 

a sobrevivência de um modelo de gestão voltado para a qualidade e produtividade, 

deve estar muito bem fundamentada. Os pilares da TPM devem ser desenvolvidos em 

equipes, coordenadas pelos gerentes ou líder de cada equipe. (SILVA, 1994) 

A Figura 1 ilustra de forma esquemática os oito pilares da TPM. 

 

Figura 1: Oito pilares de sustentação da Manutenção Produtiva Total 

 

Fonte: Silva (1994). 
 

De acordo com Takahashi (1993), a Manutenção Produtiva Total está entre os 

métodos mais eficazes para transformar uma fábrica em uma operação com 

gerenciamento orientado para o equipamento, coerente com as mudanças da 

sociedade contemporânea. A primeira exigência para essa transformação é que todos 

(inclusive a alta gerência, os supervisores e os operários) voltem sua atenção a todos 

os componentes da fábrica – matrizes, dispositivos, ferramentas, instrumentos 

industriais e sensores – reconhecendo a importância e o valor do gerenciamento 

orientado para o equipamento, coerente com as tendências contemporâneas. É 

imprescindível compreender o gerenciamento orientado para o equipamento, pois a 
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confiabilidade, a segurança, a manutenção e as características operacionais da 

fábrica são elementos decisivos para a qualidade, quantidade e custo. 

Ainda conforme Takahashi (1993), o TPM é um movimento para o 

aperfeiçoamento da empresa através do aprimoramento das pessoas e dos 

equipamentos. Assim, à medida que se faz treinamento para a introdução do TPM em 

todos os níveis hierárquicos, consegue-se maior compreensão sobre o assunto por 

todos, que além disso passarão a utilizar uma linguagem comum, aumentando sua 

vontade para enfrentar o desafio proposto pelo TPM. 

4. MCC (MANUTENÇÃO CENTRADA NA CONFIABILIDADE) 

 

A evolução dos conceitos e técnicas de gestão da manutenção, como, por 

exemplo, a análise de falhas, o monitoramento sob condição, o trabalho em equipe e 

as análises estatísticas, culminou na Manutenção Centrada em Confiabilidade, 

programa este, que indica quando e como aplicar o melhor método de manutenção. 

A MCC ou RCM (sigla inglesa), é um processo usado para manter e assegurar que 

qualquer ativo físico continue a desempenhar a função que lhe foi concebida. 

(ZAIONS, 2003) 

Conforme afirma Moss (1985), no final dos anos 50, a indústria de aviação 

comercial americana notou a necessidade de uma metodologia para otimizar sua 

manutenção preventiva. Pois, a aviação comercial ao redor do mundo sofria mais de 

60 acidentes por milhão de decolagem, sendo dois terços desses acidentes causados 

por falha de equipamento. A partir dessa percepção foram criados programas como 

MCC como resposta ao novo cenário que surgia, ou seja, um crescente aumento de 

custos de manutenção e baixa confiabilidade na manutenção preventiva tradicional, 

baseada no tempo. 

Ainda conforme Moss (1985), entre os objetivos da MCC, está a redução da 

quantidade de manutenção não planejada para casos onde isto influencia a 

disponibilidade. O autor acrescenta ainda, que este visa otimização da manutenção 

para alcançar o nível desejado de confiabilidade do equipamento a custo mínimo. 

Moubray (2000), aponta que, em 1960, a Federal Aviation Agency (FAA) 

constituiu uma força tarefa, denominada Maintenance Steering Group (MSG), com a 

participação das companhias aéreas americanas, para estudar os planos de 

manutenção até então utilizados. O primeiro resultado foi alcançado em 1965, e 

posteriormente apresentado em 1967, durante o Encontro Internacional sobre 
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Operação e Projetos de Aeronaves Comerciais. O documento elaborado recebeu a 

denominação de MSG-1, cujo conteúdo foi utilizado na manutenção do Boeing 747. 

Ainda segundo o autor Moubray (2000), cerca de dois anos mais tarde, uma 

outra versão foi elaborada, com a denominação de MSG-2, e aplicada no 

desenvolvimento dos programas de manutenção dos aviões Lockheed 1011, S-3 e P-

3, Douglas DC 10 e MCDonnell F4J. Cabe comentar também que, com base nesses 

estudos, a indústria européia emitiu documento similar aplicado nos programas de 

manutenção do Airbus A300 e do Concorde. 

A partir dos documentos MSG-1 e MSG-2, Nowlan e Heap (1978) 

desenvolveram um outro estudo mais detalhado, encomendado pelo Departamento 

de Defesa dos Estados Unidos, para a determinação de normas e procedimentos de 

manutenção, com base numa ampla análise estatística. Os autores denominaram o 

documento de Reliability Centered Maintenance (RCM), que foi traduzido para 

Manutenção Centrada em Confiabilidade (MCC). Este documento, conhecido como 

MSG-3, tornou-se o marco para a manutenção da indústria aeronáutica. Por exemplo, 

para se ter autorização para voar no espaço aéreo americano, os projetos devem ter 

seu plano de manutenção embasado nesse documento. (MOUBRAY, 2000) 

“A MCC é uma abordagem prática para a obtenção de um nível de manutenção 

custo-efetivo”. Essa foi a primeira descrição geral da metodologia MCC, elaborada por 

Nowlan e Heap (VATN, 1997).  

Segundo Vantn (1997), os criadores da MCC, por meio de estudo feito no início 

da década de 1970, proporcionaram a base teórica necessária para a fundamentação 

e o estabelecimento da metodologia nos diversos ramos da indústria, mantendo 

atualmente, com poucas variações em sua essência, um alto grau de inovação e de 

efetividade. 

Esse método de manutenção tem como paradigma a “preservação da função 

do sistema”. Estão entre as principais preocupações operacionais: analisar falhas; 

probabilidades de recorrências; definição de procedimentos; critérios de priorização 

baseados em fatores econômicos e práticas eficientes e seguras envolvendo o custo-

benefício no combate às falhas. (FLEMING, 2000) 

Patton (1994), descreve confiabilidade como a probabilidade que um 

equipamento irá desempenhar satisfatoriamente a sua função, durante um intervalo 

de tempo especificado e sob certas condições pré-determinadas.  
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 A MCC é uma metodologia sistemática, usada para otimizar as estratégias de 

manutenção planejada, ou seja, a manutenção corretiva, preventiva e por melhorias. 

(LAFRAIA, 2001) 

Ainda segundo Lafraia (2001), a MCC é uma evolução da manutenção 

tradicional, que tem por objetivo reduzir os custos da manutenção, enfocando as 

funções mais importantes do sistema, evitando ou removendo tarefas de manutenção 

que não são estritamente necessárias.  

O autor Rigoni (2009), diz ainda que a implantação da Manutenção Centrada 

na Confiabilidade (MCC) nem sempre ocorre de maneira adequada, harmoniosa e 

consistente, resultando em baixo comprometimento dos mantenedores e até mesmo 

abandono do programa. Para o sucesso do MCC, os aspectos gerencias também 

influenciam, além de aspectos físicos. 

Para Siqueira (2005), a certificação de que diferentes mecanismos de falhas 

provocam diferentes comportamentos nos equipamentos, ao longo de sua vida útil, 

estabeleceu o ponto inicial do método MCC. 

Nesse contexto, o processo da metodologia MCC e a utilização das 

ferramentas de apoio exigem o entendimento de definições associadas a falhas e 

desempenhos dos itens físicos. A utilização desse método de gestão com o objetivo 

da MCC é garantir que os equipamentos exerçam sua função de maneira satisfaria 

que possuem como ativo industrial. A MCC é o processo usado para determinar o que 

deve ser feito para assegurar que qualquer ativo físico continue a fazer o que os seus 

usuários querem que ele faça no seu 16 contexto operacional (MOUBRAY, 2000). 

Ainda conforme Moubray (2000), a aplicação do programa MCC é necessário 

seguir etapas para implementação deste, afim de que a metodologia seja seguida e 

se consiga alcançar o objetivo almejado. 

Souza (2012), descreve-as conforme abaixo: 

Etapa 0- É o mapeamento das condições iniciais, pontos a serem melhorados. 

(SOUZA, 2012) 

Etapa 1- Nesta ocorre a implementação, patrocinador interno, facilitador, 

estratégia, calendário de reuniões e cronograma para as atividades que fazem parte 

da metodologia MCC. (SOUZA, 2012) 

Etapa 2- Aqui define-se o sistema a ser implantado a MCC e também como 

será realizada a coleta de dados observados. (SOUZA, 2012) 
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Etapa 3- Análise das falhas, suas causas e seus efeitos: Auxilia o estudo aos 

modos das falhas e seus efeitos referente aos equipamentos em questão. (SOUZA, 

2012) 

Etapa 4- Nesta etapa determina-se das consequências. Tem como objetivo 

classificar a Categoria do modo de falha a partir de 3 quesitos. Os modos de falha 

podem ser classificados em 4 categorias: ESA (Evidente Segurança Ambiental), EEO 

(Evidente Econômico Operacional), OSA (Oculto Segurança Ambiental) e OEO 

(Oculto Econômico Operacional). (SOUZA, 2012) 

Etapa 5- Nesta as tarefas de manutenção são definidas e aplicáveis a 

classificação dos modos de falha. São elas: Serviço Operacional, Inspeção Preditiva, 

Restauração Preventiva, Substituição Preventiva, Inspeção Funcional, Manutenção 

Combinada, Mudança de Projeto e Reparo Funcional. (SOUZA, 2012) 

Etapa 6-  A frequência das tarefas, ou seja, a definição dos intervalos é definida. 

Devem ser os maiores possíveis, garantindo, porém, a efetividade da tarefa. Caso 

contrário, ou seja, os intervalos das tarefas sejam considerados pequenos, os altos 

custos necessários para executá-los podem inviabilizar o planejamento de 

manutenção. (SOUZA, 2012) 

Etapa 7- Nesta é detalhada todo o passa a passo das etapas anteriores e 

resultados obtidos. Ou seja, é um manual de MCC. E de acordo com a conclusão 

deste manual deve-se iniciar a implantação das ações tomadas nas etapas anteriores. 

(SOUZA, 2012) 

Etapa 8- Aqui se é realizado todo acompanhamento e realimentação, assim 

como a aplicabilidade do método proposto. (SOUZA, 2012) 

Nesse mesmo contexto, entende-se que a MCC muda absolutamente o olhar o 

dado à manutenção tradicional, pois passa a considerar a preservação das funções 

dos equipamentos e não a preservação dos equipamentos em si, foco tradicional da 

manutenção. (MOUBRAY ,1997) 
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5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo principal deste trabalho foi expor a importância da gestão da 

manutenção no meio industrial.  É uma peça fundamental e é uma das responsáveis 

por alavancar os índices de disponibilidades e confiabilidades dos equipamentos.  

A área de Planejamento e Controle da Manutenção é responsável por boa parte 

do sucesso do setor de manutenção, pois está presente em todos os processos de 

manutenção e colabora bastante para que todos os outros processos ocorram de 

maneira ideal e satisfatória.  

Foi possível através deste, demostrar que reduzir custos é uma medida 

imprescindível para ampliação de lucros empresariais. No entanto, a real inteligência 

estratégica é aquela que alimenta perspectivas a longo prazo. 

Com isso, dispensar uma logística mais completa de gestão da sua 

manutenção por isso parecer mais barato não é uma boa escolha. Essa economia 

inicial poderá representar grandes gastos com manutenções corretivas não 

planejadas e prejudicar toda a sua produção e lucratividade. 

Como sugestão para trabalhos futuros, sugere-se programar a metodologia em 

uma linguagem de programação orientada a objeto e ser usada como base para um 

processo gestão da manutenção, usando todo o conjunto de informações que se teria 

pelas sucessivas aplicações da sistemática. Desenvolvimento de novas concepções 

de manutenção, na parte da decisão do tipo de manutenção a realizar, a periodicidade 

e a quantidade de recursos a usar, substituí-la por uma modelagem, centrada no 

aspecto econômico principalmente. Ampliar a metodologia para avaliar alternativas de 

implementação de um sistema de gestão da manutenção para o qual se definiu sua 

concepção. Conforme com os requisitos da concepção selecionada e as 

características da empresa em estudo, definir aspectos como o sistema de 

informação, gestão de estoques, planos de capacitação, relação com fornecedores, 

engenharia para as máquinas, etc. 
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Portanto, reconhecer a importância do setor de manutenção é dar o primeiro 

passo para uma gestão de custos muito mais eficiente e, consequentemente, para a 

conquista de uma inteligência estratégica muito mais assertiva. No entanto, para além 

do reconhecimento do status do setor em uma empresa, o gestor deve, antes de tudo, 

entender quais são os principais aspectos da gestão. 
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