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RODRIGUES, Leandro Santos. Um Estudo Teórico Sobre Manutenção: Tipos e 
Estratégias. 2019. 27. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia 
Mecânica) – Centro Universitário Anhanguera de Niterói, Niterói, 2019. 
 
 

RESUMO 

 

A manutenção é a forma que as empresas usam para evitar as falhas. É uma parte 
essencial nas atividades relacionadas a produção, em especial nas que as instalações 
físicas desempenham um papel essencial dos seus bens e serviços. Nas operações 
de centrais elétricas, nas companhias áreas e nas refinarias de petróleo, a 
manutenção é responsável por uma parte importante do tempo e da atenção de quem 
gerencia a manutenção. Aplicar a gestão da manutenção de forma estratégica nas 
indústrias, participando de maneira direta e indireta nos resultados obtidos. O 
propósito fundamental da gestão da manutenção é assegurar a confiabilidade dos 
processos, reduzir as perdas, minimizar os custos, além de preservar o meio 
ambiente. A qualidade dos processos produtivos relaciona-se diretamente à eficácia 
da manutenção, sendo vital aos gestores estabelecer eficientemente as tarefas 
exercidas pela manutenção. Conclui-se que é de extrema necessidade que as 
empresas quebrem os paradigmas quando se trata da gestão da manutenção.  
 
 
Palavras-chave: Manutenção Industrial; Gestão da Manutenção; Qualidade; 

Sistemas de Gestão da Qualidade; Melhoria Contínua.



RODRIGUES, Leandro Santos. A Theoretical Study on Maintenance: Types and 
Strategies. 2019. 27. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engineering 
mechanical) – Centro Universitário Anhanguera de Niterói, Niterói, 2019. 

ABSTRACT 

Maintenance is the way companies use to avoid failures. It is an essential part of 
production-related activities, in particular where physical facilities play an essential role 
in their goods and services. In power plant operations, in oil companies and refineries, 
maintenance is responsible for an important part of the time and attention of those who 
manage maintenance. Apply maintenance management strategically in the industries, 
participating directly and indirectly in the results obtained. The fundamental purpose of 
maintenance management is to ensure process reliability, reduce losses, minimize 
costs, and preserve the environment. The quality of the production processes is directly 
related to the effectiveness of the maintenance, being vital for the managers to 
establish efficiently the tasks performed by the maintenance. It is concluded that it is 
extremely necessary for companies to break paradigms when it comes to maintenance 
management. 
 
Key-words: Industrial maintenence; Maintenance management; Quality; Quality 
Management Systems; Continuous Improvement. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com a globalização e o elevado desenvolvimento de tecnologia em âmbito 

nacional, as empresas veem a necessidade de ter maior agilidade nas estratégias da 

manutenção, focando sempre em inovar e aperfeiçoando os processos contínuos. 

Nesse quadro a disputa entre as empresas, se faz necessário que a manutenção seja 

agregada de forma ativa ao processo prolífero para que a empresa consiga ser 

superior quando comparada as outras. 

É evidente a mudança do perfil das empresas, há também alterações nos 

custos de processamento e da manutenção. São variados os fatores, internos e 

externos, que provocam tais mudanças, porém, é necessário que as empresas se 

antecipem a essas mudanças para ter alguma vantagem de mercado para a redução 

dos custos. 

A manutenção visa assegurar a disponibilidade dos equipamentos e das 

instalações para que exerçam a função para à qual foram projetados, atendo aos 

processos produtivos e/ou serviços com segurança e confiabilidade, preservando o 

meio ambiente, mitigando prejuízos e paradas não programas nos processos, além 

de reduzir os custos de operação e elevar a eficiência. 

Devido a globalização dos negócios e a intensa evolução tecnológica, as 

corporações têm sido impulsionadas a ampliar os investimentos na melhoria contínua, 

através das estratégias de manutenção, com o propósito principal de preservar a 

competitividade, e manter-se economicamente viáveis. Como as estratégias de 

manutenção podem contribuir para o aperfeiçoamento e preservação dos processos 

produtivos? 

Esta revisão de literatura teve como objetivo geral descrever a manutenção, 

relatando seus tipos e estratégias, a fim de contribuir para a preservação dos ativos 

envolvidos nos processos produtivos, e para a elevação da qualidade, eficiência e 

produtividade. Os objetivos específicos deste trabalho foram: Conceituar manutenção; 

apresentar os tipos de manutenção existente; e pesquisar sobre a gestão da qualidade 

aplicada a manutenção. 

O presente trabalho foi desenvolvido como uma pesquisa bibliográfica, de 

natureza exploratória, seguindo o delineamento exposto por Gil (1999) como uma 

pesquisa bibliográfica, elaborada com base em materiais já elaborados, constituídos 
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principalmente de livros, publicações periódicas e artigos científicos, proporcionando 

maior familiaridade com o problema de pesquisa. 
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2. CONCEITOS DA MANUTENÇÃO 

De acordo com Slack (2000), a definição para manutenção é a forma que as 

empresas usam para evitar as falhas. É uma parte essencial nas atividades 

relacionadas a produção, em especial nas que as instalações físicas desempenham 

um papel essencial dos seus bens e serviços. Nas operações de centrais elétricas, 

nas companhias áreas e nas refinarias de petróleo, a manutenção é responsável por 

uma parte importante do tempo e da atenção de quem gerencia a manutenção. 

A preservação de instrumentos e das ferramentas é uma atividade analisada 

historicamente, desde o início da civilização, mas foi efetivada quando surgiram as 

máquinas têxteis a vapor, no século 16. Naquela época, quem projetava as máquinas 

também realizava o treinamento dos colaboradores para operar e consertar as 

máquinas, e só interviam em casos de maior complexidade (WYREBSKI,1997). 

Antes disso o operador era nomeado como mantedor-mecânico, e só depois 

do último século, quando as máquinas eram movidas por motores elétricos que surgiu 

o mantedor eletricista. Da mesma forma, se teve a necessidade de conservar o bom 

funcionamento de todos os equipamentos, das ferramentas e dos dispositivos para 

utilização no trabalho, e assim, depois dos combates militares houve por 

consequência a evolução das formas de manutenção (WYREBSKI,1997). 

De acordo com Alkaim (2003), no seu trabalho de “Reinventing the 

Maintenance Process”, relaciona as mudanças em três áreas principais, como, o 

progresso das expectativas da manutenção, o entendimento melhor das flhas 

apresentadas pelos equipamentos e uma escala elevada das técnicas do 

gerenciamento da manutenção. O autor ainda considera essas mudanças ocorrendo 

em três gerações como demonstra a Figura 1. 
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Figura 1 – A evolução das expectativas de manutenção 

 

Fonte: Alkaim (2003) 

A primeira geração foi antes da 2ª Guerra Mundial, chamado de manutenção 

da 1ª geração, nessa época não era uma preocupação a disponibilidade dos 

equipamentos e a prevenção das falhas. Havia um superdimensionamento dos 

equipamentos, os projetos eram mais simples e o reparo das máquinas eram de 

execução fácil, desta forma davam maior confiabilidade. A limpeza e a lubrificação 

eram eficientes, não existindo a necessidade de serem feitos de jeitos sistemáticos 

(ALKAIM,2003). 

A segunda geração, foi nomeado como manutenção de 2ª geração. Seu início 

foi na década de 50, onde após a guerra foi gerado uma elevada demanda por 

produtos, assim impulsionou a mecanização das indústrias, com numerosas máquinas 

e complicadas. Neste tempo a elaboração dos planos de manutenção preventiva era 

realizado e uma preocupação era com o tempo que os equipamentos ficavam 

parados. Daí surgiu a manutenção preventiva, e a consideração que as falas dos 

equipamentos deveriam e poderiam ser previstas (ALKAIM,2003). 

Na terceira geração que teve início na metade da década de 70, e recebeu o 

nome de manutenção de 3ª geração. Nesta época procurou maneiras de expandir a 

vida útil dos equipamentos produtivos, e passou a ter a preocupação dos 

equipamentos serem disponíveis e confiáveis, sem trazer dano ao ambiente, 
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aumentar a segurança, aumentar a qualidade do produto e os custos sob controle 

(ALKAIM,2003). 

A manutenção nas indústrias tem sido vista como uma maneira de preservação 

dos negócios e seus ativos, deixando de ser exercer apenas o papel de geradora de 

despesas, no qual se detinha a reparar e conservar equipamentos. Contudo, no Brasil 

os dados sobre manutenção inspiram cuidados, de acordo com a Associação 

Brasileira de Manutenção (ABRAMAN), aproximadamente uma terça das 

organizações utiliza a manutenção apenas de forma corretiva, e com isso somam 

elevadas perdas devido ao alto custo da manutenção (ABRAMAN, 2016). 

De acordo com Costa (2013), a expressão manutenção dispõe de diversos 

termos, entretanto, em sua maioria mantem o foco nos pontos de prevenção e 

corretivos da atividade. Desta forma, a manutenção vem passando por uma evolução, 

que englobam outras questões, como: humanos, de custo e qualidade e de 

confiabilidade do produto ou do meio, sendo pela necessidade das empresas em 

serem eficientes para resistirem à competitividade dos mercados, ou pela elevação 

dos critérios de qualidade por parte dos consumidores. 

Aplicar a gestão da manutenção de forma estratégica nas indústrias, 

participando de maneira direta e indireta nos resultados obtidos. O propósito 

fundamental da gestão da manutenção é assegurar a confiabilidade dos processos, 

reduzir as perdas, minimizar os custos, além de preservar o meio ambiente. A 

qualidade dos processos produtivos relaciona-se diretamente à eficácia da 

manutenção, sendo vital aos gestores estabelecer eficientemente as tarefas exercidas 

pela manutenção (ABRAMAN, 2016). 

Cabe destacar que os avanços da manutenção se devem à percepção pelas 

corporações, da necessidade preservação dos ativos e da qualidade dos produtos, 

atendendo às demandas dos consumidores por produtos de melhor qualidade e 

menor custo. As atividades da manutenção são resultado das ações efetivadas 

diariamente no intuito de antecipar-se a ocorrência de anomalias ou falhas, ou mesmo 

corrigi-las. 

A norma NBR 5462: 1994, define a manutenção como um grupo de atuações 

técnicas e administrativas, inclusive a supervisão, propositadas a preservar ou 

reinserir um componente numa condição a qual seja possível exercer sua devida 

função. Considera-se que a manutenção seja uma associação de atuações guiadas 
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para sobrepor, examinar, ou alterar os elementos ou conjuntos verificáveis de 

elementos de uma máquina, com o propósito de manter as operações disponíveis 

conforme especificado. (ROSA, 2006). 

De acordo com Pinto (1998), afirma que a manutenção se evidencia como uma 

função moderna, a fim de assegurar a disponibilidade e o funcionamento dos 

maquinários, atendendo a demanda dos processos produtivos e preservando o meio 

ambiente, propiciando confiabilidade, segurança e otimização dos custos. Segundo 

Xenos (1998), as ocupações da manutenção decorrem das atuações diárias, como 

modo preventivo ou corretivo das falhas identificadas nos maquinários. Ademais, 

busca preservar a originalidade dos maquinários envolvidos nos processos 

produtivos. 

Segundo Moubray (1997), a manutenção pode ser definida como um 

agrupamento de procedimentos que propiciem a preservação ou mesmo o 

reestabelecimento de um ativo numa condição operacional específica, e além disso 

assegurar a entrega de um produto ou serviço. De acordo com Miyake (2002), a 

definição de “manter” consiste em executar operações que permitam a conservação 

do potencial de um equipamento ou sistema, garantindo a continuação dos processos 

e preservando a qualidade dos produtos e serviços. 

A principal incumbência da manutenção na indústria moderna é assegurar a 

disponibilidade e a confiabilidade das funções dos maquinários e das instalações, 

visando atender completamente a demanda dos processos produtivos ou de serviços, 

fornecendo segurança, preservando o meio ambiente e mantendo um custo adequado 

KARDECK, A; NASCIF, (2009). 

Os afazeres da manutenção sofreram diversas alterações ao longo da história, 

em virtude da acelerada elevação na complexidade e diversificação dos elementos 

envolvidos nos processos produtivos. Assim expandiu-se conceitualmente e também 

de forma prática, o emprego da manutenção de forma estratégica, estabelecendo-se 

grupos especializados com foco não apenas na definição, mas também no aumento 

da disponibilidade e vida útil dos equipamentos (KARDEC; NASCIF, 2009). 

Devido ao elevado valor destes recursos robustos, em muitos casos, para 

melhorar o custo benefício, é necessário abrir mão do nível de robustez de alguns 

componentes, adquirindo outros de menor qualidade, assim faz-se necessário 

implementar ações efetivas para assegurar a estabilidade e a conservação destes. As 
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ações de conservação das cadeias produtivas evitam a degradação excessiva, a 

ocorrência de falhas, paradas não programadas da produção, a diminuição da 

disponibilidade, e a provável queda na qualidade dos produtos (RODRIGUES, 2000). 

O pleno conhecimento da manutenção visa facilitar o estabelecimento, por 

intermédio do entendimento nítido e homogêneo dos seus princípios, sabendo como 

exercer corretamente os conceitos, visto que, caso haja algum mau entendimento, por 

mais simplório que seja, pode resultar em grandes perdas financeiras e de qualidade 

(RODRIGUES, 2000). 
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3. TIPOS DE MANUTENÇÃO 

A NBR 5462 define a manutenção como um grupo de atuações técnicas e 

administrativas, inclusive a supervisão, propositadas a preservar ou reinserir um 

componente numa condição a qual seja possível exercer sua devida função. 

Considera-se que a manutenção seja uma associação de atuações guiadas para 

sobrepor, examinar, ou alterar os elementos ou conjuntos verificáveis de elementos 

de uma máquina, com o propósito de manter as operações disponíveis conforme 

especificado (ROSA, 2006). 

Desde que a humanidade começou a utilizar ferramentas manuais, as práticas 

relacionadas à manutenção estão presentes, seguindo de forma conjunta o 

aprimoramento técnico e posteriormente industrial da humanidade. Após e século 

XVIII, com a Revolução Industrial, a manutenção recebeu a funcionalidade de 

assegurar os processos produtivos. Apenas no XVII, com o surgimento dos teares 

mecanizados, a manutenção é efetivada com a funcionalidade de estrutura produtiva, 

este período marcou o afastamento do modelo produtivo artesanal e do modelo 

econômico feudal, iniciando-se um sistema de entesouramento por meio de capitais 

(SILVA, 2016). 

Esta época destaca-se pela tímida mecanização, simplificação e vivacidade 

dos maquinários, os quais eram comumente dimensionados acima do necessário. 

Naquela época, a alta capacidade produtiva não era enfatizada, e o entendimento 

geral era de os maquinários sofriam desgastes normalmente com o passar do tempo, 

deste modo, era comum e aceitável o acontecimento de falhas (ROSA, 2006). 

Assim, a efetivação das manutenções ocorria sempre após as falhas, e 

estavam restritas a simplesmente realizar a troca da peça quebrada, além disso, era 

feita e lubrificação dos maquinários, assumindo a caraterística de manutenção 

corretiva sem planejamento. Tais caraterísticas da manutenção persistiram até o início 

da Primeira Guerra Mundial, período em que foram estabelecidas as primeiras 

metodologias para planejas os serviços de produção em larga escala (SILVA, 2016). 

De acordo com Siqueira (2016), o tipo de manutenção consiste na forma de 

intervenção empregada nos equipamentos, há diversos modos de divisões quanto a 

classificação da manutenção. A autor detalha os modos de realização da manutenção 

em seis divisões, sendo: a manutenção corretiva planejada, a manutenção corretiva 
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não planejada, a manutenção preventiva, a manutenção preditiva, a manutenção 

detectiva e a engenharia de manutenção. 

Quanto ao tipo, a manutenção diferencia-se quanto à forma de intervenção no 

sistema e/ou processo, tais formas visam propiciar a facilidade destas intervenções, 

sempre que necessário, a fim de evitar a ocorrência de falhas e paradas não-

programadas. Dentre os diversos tipos de manutenção existentes, os principais 

utilizados nas indústrias são: manutenção corretiva (planejada ou não-planejada); 

manutenção preventiva; manutenção preditiva; manutenção detectiva; e engenharia 

de manutenção (KARDEC; NASCIF, 2009). 

De acordo com Siqueira (2016), o tipo de manutenção consiste na forma de 

intervenção empregada nos equipamentos, há diversos modos de divisões quanto a 

classificação da manutenção. A autor detalha os modos de realização da manutenção 

em seis divisões, sendo: a manutenção corretiva planejada, a manutenção corretiva 

não planejada, a manutenção preventiva, a manutenção preditiva, a manutenção 

detectiva e a engenharia de manutenção. 

A manutenção corretiva planejada consiste na principal intervenção da 

manutenção, atua corrigindo ou reparando os equipamentos ou seus componentes. 

Pode ocorrer distintamente de duas maneiras, devida a perda de rendimento ou por 

ocorrência de falhas inesperadas. (MOUNBRAY, 1997). De acordo com Pinto (1998), 

a manutenção corretiva não planejada deve ser evitada, pois incide em prejuízos e 

agravamento dos danos nos equipamentos. Consiste em corrigir uma falha sem que 

haja tempo para o preparo deste serviço. 

Quanto à manutenção preventiva, os autores Kardec e Nascif (2009), relatam 

que este tipo de manutenção consiste na atuação para a redução e até mesmo o 

impedimento da ocorrência de falhas e perda de rendimento. Deve seguir um 

planejamento elaborado previamente. 

Já a manutenção preditiva, visa assegurar a qualidade desejada de um produto 

ou serviço, baseada no uso sistemático de métodos analíticos, fazendo o emprego de 

mios de supervisionamento centralizado ou de amostras, para a redução, ao mínimo, 

da manutenção preventiva, e para a diminuição das manutenções corretivas não 

planejadas. (ROSA, 2006). 
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A manutenção detectiva, consiste nas ações efetuadas nos sistemas de 

proteção, de comando e de controle, visando identificar possíveis falhas ocultas, ou 

mesmo imperceptíveis à equipe operacional da manutenção. (ABRAMAN, 2016). A 

engenharia de manutenção emprega o conceito de melhoria contínua às políticas de 

manutenção. Em geral, é implementada posteriormente à manutenção preditiva, uma 

através desta serão geradas as informações vitais sobre os equipamentos. (ROSA, 

2006). 

3.1 MANUTENÇÃO CORRETIVA 

De acordo com Xenos (2014), sempre que ocorre alguma falha, posteriormente 

a isto ocorre a intervenção da manutenção para correção desta. Ainda segundo o 

autor, há ocasiões em que a manutenção corretiva apresenta custos inferiores às 

ações preventivas nos equipamentos. 

Abraman (2016), relata que a manutenção corretiva se trata das intervenções 

necessárias, de imediato, a fim de evitar consequências danosas aos processos 

produtivos, preservando a segurança dos colaboradores e do meio ambiente. 

Segundo Kardec e Nascif (2015), em geral a manutenção corretiva visa facilitar a 

reinserção do elemento que apresentar falha, de volta ao funcionamento, em plena 

condição de operar corretamente. A manutenção corretiva pode ser aplicada nos 

equipamentos que venham a apresentar falhas ou mesmo uma performance fora dos 

padrões esperados. 

 

3.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

De acordo com Kardec e Nascif (2015), a manutenção de prevenção é 

realizada periodicamente, com parâmetros pré-fixado. Também de acordo com Xenos 

(2014), a prevenção da manutenção é umas das principais atividades nas 

organizações, e envolve as tarefas sistemáticas, seguindo um planejamento.  

De acordo com Abraman (2016), a classificação da manutenção preventiva tem 

como objetivo o serviço feito em máquinas que não apresentem falhas, assim, 

apresentando condição de operação plena. Desta forma, a manutenção preventiva 

visa minimizar as falhas. 
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Assim, é necessário entender que quando está é comparada a manutenção 

corretiva, isso no ponto de vista do custo, a manutenção preventiva é mais onerosa, 

pois a troca das peças, e os componentes retificados, devem ser feitos antes do 

término de sua vida útil. A prevenção da manutenção pode ser exemplificada como o 

monitoramento de uma determinada máquina e/ou equipamento no intuito de evitar 

falas ou a quebra do mesmo (ROSA, 2006). 

3.3 MANUTENÇÃO PREDITIVA 

Esse tipo de manutenção é realizado através de tarefas que tem como objetivo 

realizar o acompanhamento da máquina e das peças. A manutenção preditiva é uma 

outra maneira de realizar a inspeção dos equipamentos, onde é permitido a detecção 

do tempo de vida útil que está peça ou componente está sujeito (XENOS,2014). 

A manutenção preditiva tem como definir a condição futura do equipamento e 

sua vida útil. Realiza a medição e colhe os dados através de monitoramento de 

vibração, através das análises de óleo, ultrassonografia e termografia, etc. É tida como 

uma técnica de manutenção baseada no estado do equipamento.  

 

3.4 MANUTENÇÃO DETECTIVA 

Kardec e Nascif (2015), a partir dos anos 90 essa manutenção teve sua menção 

na literatura, e sua tradução tem ligação com a palavra detectar. Este sistema detecta 

falhas vendadas ou que não foram percebidas pelo operador.  

A manutenção detectiva é de extrema importância e tem um significado ainda 

maior quando se trata do alto nível de automação nas empresas é elevado e o 

acompanhamento mais sensível e não permite falhas (RODRIGUES, 2000). 

Um exemplo com bastante simplicidade e objetivo é o botão para teste de 

lâmpadas de sinalização e alarme em painéis. Sua atuação se dá em sistemas de 

proteção, comando e controle, assim, encontrando as falhas que não perceptíveis aos 

colaboradores da manutenção (RODRIGUES, 2000). 
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4. GESTÃO DA QUALIDADE NA MANUTENÇÃO 

De acordo com Feigenbaum (1994), a qualidade corrige os problemas e suas 

causas no decorrer de sua série de fatores com referência com marketing, os projetos, 

a engenharia, com a produção e manutenção, que estão ligados a influência na 

satisfação do usuário. O autor diz que a qualidade marca presença em todas as 

etapas, desde o marketing até nos serviços associados, tendo como resultado um 

sistema de controle total da qualidade e precisa conter subsistemas como é ilustrado 

na Quadro 1. 

Quadro 1 – Sistema de Controle Total da Qualidade e seus Subsistemas 

 

Fonte: Adaptado de Feiggenbaum (1994) 

 

De acordo com Juran (1992), a qualidade é a falta de deficiências. Isso se dá 

pela teoria de quanto menor os defeitos, melhor a qualidade. O autor também 

considera que a qualidade do produto é consequência de união de atividades 

executadas pela empresa. Um outro conceito incluso por Juran (1992) é a questão da 

melhoria contínua, a qual se tem três processos básicos para caracterizar o conceito 

como ilustra o Quadro 2. 
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Quadro 2 – Processos básicos  

 

Planejamento da qualidade: atividade de desenvolvimento de produtos 
que atendam às necessidades do cliente. Envolvem várias etapas 

como determinação de quem são os clientes, quais suas necessidades, 
desenvolvimento das características para que o produto atenda às 

necessidades do cliente, desenvolvimento de processos capazes de 
produzir a características do produto e a transferência do resultado do 

planejamento para os grupos operativos;  

Controle da qualidade:  é o processo usado pelos grupos operacionais 
como auxílio para atender aos objetivos do processo e do produto; 

baseia-se no ciclo do controle e consiste nas seguintes etapas: avaliar 
o desempenho operacional real, comparar o desempenho real com os 

objetivos e agir com base na diferença;  

Melhoria da qualidade: o objetivo é atingir níveis de desempenho sem 
precedente -níveis significativamente melhores do que qualquer outro 

no passado.  

 

Fonte: Adaptado de Juran (1992) 

Segundo Crosby (1992), a qualidade é a equivalência do produto com suas 

especificações. Deve-se especificar as necessidades, e a qualidade se torna possível 

quando se cumpre as especificações sem que ocorra defeitos. O autor da ênfase para 

mais um elemento para alcançar a qualidade.  

Já no setor industrial a qualidade está fundamentada na mitigação das 

anomalias, através da adequação dos produtos à sua destinação final, outorgando 

uma marca intrínseca aos produtos, a fim de diferenciá-los e fidelizar os clientes. O 

sistema de gestão da qualidade pode ser segmentado em duas zonas fundamentais 

de atuação, sendo, contexto global e contexto operacional (PALADINI, 2000). 
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Contexto global contribui implacavelmente na diligência dos elevados níveis de 

administração das organizações, na definição das normativas da qualidade já o 

contexto operacional, atua no desenvolvimento, implementação e avaliação dos 

programas relacionados à qualidade. 

De acordo com Flynn (1994), a gestão da qualidade tem sua definição como 

uma integração busca para manter a alta qualidade de saída, com o intuito de reunir 

e exceder as expectativas dos clientes, destacando a prevenção de defeitos e na 

melhoria contínua dos processos em seus níveis de organização, além de um 

elemento crítico em mercados competitivos, para a produção de produtos e para o 

avanço de projetos. 

De acordo com Kardec e Nascif (2015), a Gestão pela Qualidade Total (GQT), 

na manutenção industrial, pode ser entendida como um processo de gerenciamento 

originado da indústria japonesa, o qual surgiu na década de 50, e tornou-se popular 

nas industrias do Ocidente no começo da década de 80, este conceito tornou-se parte 

integrante do processo de gerenciamento nas diversas atividade desempenhadas em 

todos os setores, dentre estes, a indústria, o comércio, a educação, o governo e 

outros. 

De acordo com Xenos (1998), a qualidade na manutenção consiste no modo 

que os produtos e serviços, oriundos de um processo, são avaliados por seus 

consumidores. Assim, é impreterível atentar-se às necessidades e exigências do 

mercado consumidor, com o propósito de adequar-se à realidade das suas demandas.  

Os autores Kardec e Nascif (2015), relatam que um sistema de qualidade de 

uma corporação é composto por diversos subsistemas, que são integrados através de 

relações especialmente estabelecidas e interdependentes. 

O autor Xenos (1998), relata que no entendimento das corporações industriais 

a Gestão pela Qualidade Total (GQT) consiste numa metodologia bastante eficaz para 

o estabelecimento e preservação da excelência operacional. Neste contexto, a 

manutenção realizada adequadamente, contribui para o pleno funcionamento das 

indústrias, agregando segurança, confiabilidade e reduzindo os custos operacionais. 

 

 

4.1 NORMAS E CERTIFICAÇÕES 
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De acordo com a ABNT (NBR ISO 9000, 2000), o sistema de gestão da 

qualidade consiste num agrupamento de fatores interligados, que instituem conceitos 

e propósitos, a fim de alcançar as premissas pré-determinadas, conduzindo e 

coordenando a organização em relação a qualidade. 

A fim de apoiar as empresas no desenvolvimento eficiente do sistema de 

gestão da qualidade, estabeleceram-se normas, e algumas ferramentas foram 

desenvolvidas, quanto à gestão da qualidade. Dentre as normas mais adotadas pelas 

organizações, encontram-se as normas da série ISO 9000, em virtude da notável 

elevação nos parâmetros de qualidade do consumidor (ANTUNES, 2008). 

A série ISO 9000 constitui-se de um grupo de normas produzidas pela 

federação mundial ISO (International Organization for Standardization) formada por 

148 nações, inclusive o Brasil, na qual é representada pela ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas). A ABNT dispõe de um comitê responsável pela 

elaboração de normas técnicas pertinentes à qualidade, intitulada de ABNT/CB-25 

(Comitê Brasileiro da Qualidade), dentro o agrupamento de normas brasileiras 

desenvolvidas pela ABNT/CB-25 está a série ABNT NBR ISO 9000:2000, a qual 

segundo Antunes (2008) constitui-se por três normas, conforme ilustrado na Figura 2, 

sendo: 

✓ ABNT NBR ISO 9000:2000: Fundamentos e vocabulário, expõe os 

princípios dos sistemas de gestão da qualidade e institui a nomenclatura 

para estes; 

✓ ABNT NBR ISO 9001:2000: Requisitos, detalha as premissas 

fundamentais para os sistemas de gestão da qualidade, em que as 

empresas precisam comprovar sua aptidão para prover produtos que 

acolham às premissas regulamentadas existentes, o foco é elevar o 

contentamento do cliente; 

✓ ABNT NBR ISO 9004:2000: Diretrizes para melhoria de desempenho, 

provê as diretivas que ponderam o efeito e a competência dos sistemas 

de gestão da qualidade, sua intenção é elevar a performance das 

organizações, e o contentamento dos usuários e partes envolvidas. 
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Figura 2 – Família ISO 9000 

 

Fonte: Antunes (2008) 

Antunes (2008), afirma que a série de normas NBR ISO 9000:2000 estrutura-

se na aplicação de oito fundamentos, conforme exposto a seguir, que conjuntamente 

ao sistema de gestão da qualidade, visam elevar o potencial das organizações gerirem 

a qualidade sistematicamente. 

Foco no cliente, é conveniente as organizações, tendo em vista sua relação 

de dependência, atender aos requisitos, e buscar superar as expectações dos 

clientes. Liderança, líderes instituem a homogeneidade dos objetivos e diretivas das 

organizações, é conveniente que sejam criados e preservados, ambientes internos 

nos quais os colaboradores estejam completamente imersos nos objetivos traçados 

ANTUNES (2008). 

 Envolvimento das pessoas: Os recursos humanos, em quaisquer níveis, são 

a alma das organizações, e a envoltura completa destes, proporciona que suas 

aptidões sejam melhor utilizadas para beneficiar as organizações. Melhoria contínua, 

faz-se necessário que este seja um propósito efetivo nas organizações. Entre os 

principais tipos de abordagens utilizados na gestão da qualidade estão: 

Abordagem factual para tomada de decisões: Analisar dados e 

informações para tomar decisões com eficácia. Benefícios mútuos nas relações com 

os fornecedores, há uma correlatividade entre as organizações e fornecedores, logo, 

tornar os benefícios bilaterais eleva o potencial de ambas as partes na integração de 

valores ANTUNES (2008). 
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Abordagem sistêmica para a gestão: Realizar a identificação, o 

entendimento, e o gerenciamento dos processos correlativos, de modo sistêmico, 

colabora para o êxito e competência das organizações no intuito de alcançar seus 

propósitos. Segundo a norma, as etapas dão-se seguinte maneira: 

a) Determinar as demandas e anseios dos usuários e partes envolvidas; 

b) Estabelecer normativas de qualidades e dos propósitos da qualidade 

c) Determinar processos e obrigações fundamentais para alcançar os 

propósitos da qualidade; 

d) Determinar e fornecer as valências cruciais para alcançar os 

propósitos da qualidade; 

e) Estabelecer metodologias para aferir o êxito e a competência dos 

processos individualmente; 

f) Aplicar essas metodologias; 

g) Determinar os dispositivos para prevenção de inconformidades; 

h) Estabelecer e aplicar processos de melhoria contínua. 

Abordagem de processo: As conclusões almejadas são alcançadas com 

mais eficiência relacionando-se as tarefas e recursos, e gerindo-os como um processo 

ANTUNES (2008). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A manutenção visa assegurar a disponibilidade dos equipamentos e das 

instalações para que exerçam a função para à qual foram projetados, atendo aos 

processos produtivos e/ou serviços com segurança e confiabilidade, preservando o 

meio ambiente, mitigando prejuízos e paradas não programas nos processos, além 

de reduzir os custos de operação e elevar a eficiência. 

Cabe destacar que os avanços da manutenção se devem à percepção pelas 

corporações, da necessidade preservação dos ativos e da qualidade dos produtos, 

atendendo às demandas dos consumidores por produtos de melhor qualidade e 

menor custo. As atividades da manutenção são resultado das ações efetivadas 

diariamente no intuito de antecipar-se a ocorrência de anomalias ou falhas, ou mesmo 

corrigi-las.  

Este projeto teve o objetivo de contribuir para o aprofundamento do 

conhecimento da manutenção, para a redução dos custos e diminuição das 

ocorrências de falhas. Neste contexto é indispensável a divulgação de conteúdo 

técnico contribuindo para o aperfeiçoamento dos profissionais envolvidos e 

levantamento dos métodos a serem realizados para obter excelência na manutenção 

industrial. Para trabalhos futuros, estudar a importância da ferramenta FMEA (Flure 

mode and effect analysis) para elevação da eficiência da manutenção por meio da 

análise de falhas. 
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