
ENGENHARIA I  I ENGENHARIA

engenharia 620 / 2014engenharia 620 / 2014102 103www.brasilengenharia.comwww.brasilengenharia.com

102 - ARTIGO MANUTENÇÃO - PIEDADE 103 - ARTIGO MANUTENÇÃO - PIEDADE

ENGENHARIA I MANUTENÇÃO

WWW.BRASILENGENHARIA.COMENGENHARIA 620 / 2014102

   A manutenção
        no século 21

ANTONIO MARIA CLARET REIS DE ANDRADE*

manutenção nas empresas 
industriais e de serviços ain-
da é vista pela maioria de 
empresários como fator de 
gastos e custos.

Hoje a visão acerca da contribuição da 
manutenção para os resultados da empresa 
começa a mudar de ângulo e a manutenção 
deixa de ser um gerador de passivo para ser 
um dos mais importantes contribuidores 
para a geração de resultados, através de uma 
adequada gestão dos ativos da empresa.

A atuação adequada da manutenção que 
contribuirá, na medida do necessário, para 
a melhora dos resultados da empresa, passa 
pela profissionalização da manutenção, pela 
implantação da engenharia de manutenção e 
pela adoção de um sistema de gestão voltado 
para os resultados.

As ações da manutenção devem ser pre-
cedidas de uma decisão estratégica da ad-
ministração de investir, ou não, na busca de 
melhores resultados operacionais e na busca 
de obter maior produtividade e menores cus-
tos na utilização de seus ativos.

As ações da manutenção devem estar 
focadas na obtenção de elevadas taxas de 
disponibilidade e de confiabilidade, sempre 
cotejadas com o melhor resultado de custos 
e do resultado de utilização dos ativos.

A obtenção de maior disponibilidade e 
confiabilidade dos ativos é decorrência di-
reta da manutenibilidade dos ativos. A ma-
nutenibilidade é decorrência do projeto e, 
consequentemente, da construção/fabrica-
ção dos ativos.

A obtenção da maior manutenibilidade 
passa pela participação da equipe de enge-
nharia de manutenção na elaboração das es-
pecificações técnicas dos hardwares na fase 
de aquisição dos mesmos.

A experiência acumulada pela manu-
tenção na gestão de ativos a credencia para 
produzir especificações de ativos mais ami-
gáveis de serem mantidos, durante o proces-
so de exploração dos serviços; com maior 
produtividade de sua equipe e menores cus-
tos de manutenção.

A experiência da manutenção deve ser 
sustentada por um banco de dados para re-
gistro dos índices, dos custos, e das rotinas 
de manutenção preventiva, em constante 

aprimoramento, em função dos melhores re-
sultados registrados. 

O banco de dados da manutenção, com 
registro ordenado das falhas objeto dos tra-
balhos da manutenção: (a) extensão da fa-
lha; (b) criticidade da falha; (c) data da fa-
lha; (d) manifestação da falha; (e) velocidade 
da falha; e (f) origem da falha.

Irá permitir, através do controle esta-
tístico dos registros de falhas (Controle Es-
tatístico de Processos – CEP), determinar 
de maneira objetiva qual o melhor método 
a utilizar pela manutenção – corretiva e/
ou preventiva – com o consequente melhor 
controle dos custos da manutenção.

O sistema de coleta de informações para 
a montagem de um adequado banco de da-
dos é a implantação de um sistema informa-
tizado de gestão da manutenção que deve 
permitir a elaboração das tarefas a seguir.
1) Elaboração de um plano mestre anual de 
manutenção dos ativos permitindo a emis-
são de ordens de serviço para a execução de 
manutenção preventiva e ser capaz de ano-
tar as intervenções da manutenção corretiva 
para completar o banco de dados.
2) Gestão das ordens de serviço para que se-
jam executadas conforme os parâmetros de 
prazo, qualidade e custo.
3) Relatórios de desempenho da manuten-
ção com os elementos do banco de dados 
alimentado pelas ordens de serviço emitidas, 
ou seja: MTBF; MTTR; l= índice de falha; 
µ= índice de manutenção; “back log”; custos 
dos serviços executados, entre outros.

A boa manutenção é aquela que leva à 
maior confiabilidade dos ativos, sempre dis-
poníveis para a prestação dos serviços, ou 
seja, que atende aos critérios de manutenção 
centrada na confiabilidade dos ativos.

A Manutenção Centrada na Confiabilida-
de (MCC) tem sempre em mente as diversas 
ideias relacionadas ao conceito de confiabili-
dade: (a) sem falhas; (b) pronto para operar; 
(c) durável; (d) confiável.

RETROSPECTO HISTÓRICO
A manutenção como uma especialidade 

praticada com regularidade e disciplinada-
mente dentro das empresas não tem mais 
que 90 anos.

A manutenção envolve conhecimentos 

técnicos de engenharia e de gerenciamento 
em sua administração. O desenvolvimen-
to da manutenção até nossos dias pode ser 
analisado em seis fases.
Primeira fase (do início da era industrial até 
a Primeira Guerra Mundial) – A responsabi-
lidade da manutenção era da operação e esta 
manutenção não tinha o conceito que temos 
agora. O objetivo era manter o equipamento 
rodando. Naquele tempo só se fazia o que hoje 
chamamos de manutenção corretiva. Não ha-
via uma estrutura organizada para planejar e 
controlar os trabalhos de manutenção.
Segunda fase (etapa da manutenção cor-
retiva) – O esforço para a Primeira Guerra 
Mundial impôs um aumento da capacidade 
de produção e uma produção mais uniforme. 
O espírito taylorista vigente da departamen-
talização nas organizações produtivas levou 
à criação do Departamento de Manutenção 
independente, para melhorar o desempenho 
da manutenção. A manutenção não era mais 
subordinada à operação era administrativa-
mente autônoma. Aprimorou-se a técnica de 
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se fazer manutenção corretiva, para manter 
os equipamentos funcionando.
Terceira fase (manutenção preventiva) – O 
crescimento da indústria aeronáutica trouxe 
consigo um novo conceito de manutenção 
preventiva, que foi logo adotado pelas in-
dústrias. Além da preocupação com a ma-
nutenção de caráter preventivo, passou-se a 
valorizar o respeito à segurança (1920).
Quarta fase (a manutenção como uma uni-
dade de engenharia dentro das unidades de 
produção) – As indústrias de base tiveram um 
enorme crescimento nas décadas de 1940 a 
1950 estendendo esta expansão a seus forne-
cedores. As siderúrgicas, as petroquímicas, as 
indústrias químicas, as indústrias de cimento, 
as indústrias de papel etc., tiveram um grande 
aporte de capital e um enorme crescimento de 
suas plantas. A administração destas empresas 
exigiu um aprimoramento das técnicas de exe-
cução e gestão da manutenção, pois a incidên-
cia de falhas com paradas de produção afetaria 
o faturamento em soma muito grande.

A engenharia de manutenção surgiu 

dentro deste contexto e começou a agir 
através de programas com o estabelecimen-
to de procedimentos com conteúdo técni-
co, periodicidade de atuação e montagem 
de uma logística de apoio às atividades de 
manutenção. A manutenção passou a atuar 
através de três áreas: planejamento, progra-
mação e controle; engenharia; e execução.

As primeiras preocupações com a disponi-
bilidade e com os custos diretos surgiram nesta 
época. A década de 1950 assistiu o surgimento 
da manutenção preventiva condicional. 
Quinta fase (manutenção preditiva) – O 
foco das preocupações passa dos equi-
pamentos para os sistemas produtivos. 
Surge o conceito de criticidade dentro 
da cadeia produtiva, a confiabilidade e 
disponibilidade dos sistemas produtivos. 
A preocupação com a manutenibilidade 
que deve nascer no projeto. Os custos da 
manutenção são voltados para os custos 
indiretos (perdas de produção por proble-
mas de manutenção).

A capacitação dos recursos humanos da 

manutenção passa a ser prioridade, investe-
se em conhecimento de novas tecnologias de 
manutenção, de processo e de gerenciamen-
to de suas atividades. O controle das ações 
da manutenção através do controle estatís-
tico e uso de banco de dados e da microin-
formática permitiu um grande avanço na 
gestão da manutenção.

A manutenção preditiva, ao analisar os 
sistemas produtivos, fixa os elementos críti-
cos das cadeias de produção, elege parâme-
tros mensuráveis e controláveis dos sistemas 
e permite a execução da manutenção pre-
ventiva com o mínimo de interferência com 
o programa de produção.
Sexta fase (manutenção centrada no ne-
gócio) – A manutenção hoje está focada na 
gestão de ativos. Entende-se o ativo como 
sendo a aplicação de recursos com a fina-
lidade de gerar riqueza e resultados. Des-
sa forma, a organização, como um sistema 
aberto, estuda, cria uma sistematização 
prévia das atividades de manutenção, e, 
consequentemente, eleva as taxas de “dis-
ponibilidade e confiabilidade” do seu siste-
ma produtivo.

Os objetivos atuais da manutenção para 
a gestão dos ativos da empresa vão relacio-
nados a seguir.
1) redução de custos;
2) evitar paradas com perdas de produção;
3) diminuir tempos de imobilização;
4) diminuir tempos de intervenção, através 
de uma boa preparação do trabalho (método);
5) reduzir falhas e defeitos;
6) melhorar qualidade de produção;
7) aumentar a segurança;
8) aumentar o “output” da produção;
9) aumentar o tempo de vida das máquinas.

As empresas, para ganhar a competição 
no mercado, precisam de um suporte de ma-
nutenção bem estruturado.

A manutenção centrada no negócio usa as 
melhores práticas da manutenção preventiva.

A manutenção é sempre uma luta cons-
tante contra as falhas. Para tanto deve perma-
nentemente conhecer: (a) causas fundamen-
tais das falhas; (b) mecanismos das falhas; (c) 
falhas de projeto; (d) identificação dos tipos 
de falhas; (e) seleção de materiais; (f) falhas 
de componentes; (g) erros de montagem.

Para as análises sobre falha precisa-se 
montar e atualizar permanentemente um 
banco de dados da manutenção: OS’s; rela-
tórios; históricos; custos; curvas do ciclo de 
vida dos equipamentos; entre outros.

* Antonio Maria Claret Reis de Andrade
é engenheiro consultor, associado 
do Instituto de Engenharia
E-mail: claretreis@globo.com
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