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Capítulo I
A função da manutenção industrial
e seus processos
Por Igor Mateus de Araújo e João Maria Câmara*

Com a globalização da economia, a busca pela

Guerra Mundial. No princípio da reconstrução pós-

qualidade total em serviços, produtos e gerenciamento

guerra, Inglaterra, Alemanha, Itália e, principalmente,

ambiental passou a ser a meta de todas as empresas.

o Japão alicerçaram seu desempenho industrial nas

A manutenção, embora despercebida, sempre existiu –

bases da engenharia e manutenção. Nos últimos anos,

mesmo nas épocas mais remotas – e deve fazer parte do

com a intensa concorrência, os prazos de entrega

dia a dia das indústrias para que esses objetivos sejam

dos produtos passaram a ser relevantes para todas

alcançados. Por isso, traremos nesta e nas próximas

as empresas. Com isso, surgiu a motivação para se

onze edições uma série de artigos sobre manutenção

prevenir contra as falhas de máquinas e equipamentos.

elétrica industrial, cujo conteúdo abordará os seguintes

motivação

deu

origem

à

manutenção

tópicos:

preventiva. Podemos entender manutenção como

• Terotecnologia e tipos de manutenção;

o conjunto de cuidados técnicos indispensáveis ao

• Manutenção preditiva e detectiva;

funcionamento regular e permanente de máquinas,

• Engenharia de manutenção e gestão;

equipamentos,

• Planejamento e organização da manutenção;

cuidados envolvem a conservação, a adequação, a

• Estrutura organizacional da manutenção;

restauração, a substituição e a prevenção. Por exemplo,

• Sistema de manutenção planejada e em motores

quando

elétricos;

estamos conservando-as. Se estivermos retiﬁcando

• Manutenção em motores elétricos e defeitos mais

uma mesa de desempeno, estaremos restaurando-a.

frequentes;

Se estivermos trocando o plugue de um cabo elétrico,

• Manutenção de transformadores;

estaremos substituindo-o.

• Manutenção de disjuntores e noções sobre conﬁa-

ferramentas

mantemos

as

e

instalações.

engrenagens

Esses

lubriﬁcadas,

De modo geral, a manutenção em uma empresa

bilidade;

tem como objetivos:

• Procedimentos de manutenção para economia de

• Manter equipamentos e máquinas em condições de

energia.

pleno funcionamento para garantir a produção normal

A manutenção começou a ser conhecida com

e a qualidade dos produtos;

essa denominação por volta do século XVI na Europa

• Prevenir prováveis falhas ou quebras dos elementos

central, juntamente com o surgimento do relógio

das máquinas.

mecânico, quando surgiram os primeiros técnicos em
montagem e assistência.
Tomou corpo ao longo da Revolução Industrial
e ﬁrmou-se como necessidade absoluta na Segunda
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Essa

A manutenção ideal de uma máquina é a que
permite alta disponibilidade para a produção durante
todo o tempo em que ela estiver em serviço e a um
custo adequado.
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Os serviços de rotina constam de inspeção e verificação

Para evitar esses problemas, as empresas introduziram, em

das condições técnicas das unidades das máquinas. A detecção

termos administrativos, o planejamento e a programação da

e a identificação de pequenos defeitos dos elementos das

manutenção, os quais foram introduzidos no Brasil durante os

máquinas, a verificação dos sistemas de lubrificação e a

anos 1960.

constatação de falhas de ajustes são exemplos dos serviços da
manutenção de rotina.
A responsabilidade pelos serviços de rotina não é somente do
pessoal da manutenção, mas também de todos os operadores de
máquinas. Os serviços periódicos de manutenção consistem de

A função planejar signiﬁca conhecer os trabalhos, os recursos
para executá-los e tomar decisões. A função programar signiﬁca
determinar pessoal, dia e hora para execução dos trabalhos.
Apresentamos, a seguir, um breve diagrama dos principais
processos que integram a função manutenção:

vários procedimentos que visam manter a máquina e equipamentos
Principais processos da manutenção

em perfeito estado de funcionamento.
Esses procedimentos envolvem várias operações:
• Monitorar as partes da máquina sujeitas a maiores desgastes;
• Ajustar ou trocar componentes em períodos pré-determinados;

Gerenciar
Equipamentos

Planejar
Serviços

Tratar
Solicitações
de Serviços

• Examinar os componentes antes do término de suas garantias;
• Replanejar, se necessário, o programa de prevenção;
• Testar os componentes elétricos, etc.

A função da manutenção industrial
Nas instalações industriais, as paradas para manutenção

Gerenciar
Recursos

Gerenciar
Execução
de Serviços

Contabilizar/
Reg Serviços
e Recursos

Programar
Serviços

Administrar
Carteira/
Contrato

constituem uma preocupação constante para a programação
da produção. Se as paradas não forem previstas, ocorrem vários
problemas, tais como: atrasos no cronograma de fabricação,

Controle
de Padrões

Programar
Serviços

indisponibilidade da máquina, elevação dos custos, entre outros.
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Por organização do serviço de manutenção podemos

C. Planejar serviços

entender a maneira como se compõem, se ordenam e se

Um "serviço" é um conjunto de atividades inter-

estruturam os serviços para o alcance dos objetivos visados.

relacionadas, com um objetivo bem definido, e que, como

A administração do serviço de manutenção tem o

um todo, incorpora um benefício de valor e para o qual

objetivo de normatizar as atividades, ordenar os fatores de

se deseja um controle de recursos consumidos (também

produção, contribuir para a produção e a produtividade com

denominado empreendimento).
• Definir as tarefas de um serviço - Um serviço, numa

eficiência, sem desperdícios e retrabalho.
sofrer,

visão macro, é composto de vários serviços menores, até

especialmente nas grandes empresas, é o da perda do

que, na menor unidade de serviço tenhamos a "tarefa" (em

seu principal objetivo por causa, principalmente, da falta

alguns softwares denominada item ou etapa). Uma tarefa é

de organização e de uma administração excessivamente

caracterizada como uma atividade contínua, executada por

burocratizada. Confira a definição de alguns serviços que

uma mesma equipe, com início e fim definidos no tempo.

compõem a organização da manutenção:

• Definir interdependência entre tarefas - Para a execução

O

maior

risco

que

a

manutenção

pode

de serviços mais complexos, é necessário um número

A. Gerenciar equipamentos

razoável de tarefas. Torna-se também necessário definir a

Controle dos equipamentos industriais até máquinas e

sequência que as tarefas devem ser executadas. Para isto,

ferramentas utilizadas pela manutenção.

é necessário definir quais etapas devem ser executadas
primeiro, e qual o tipo de vínculo entre elas.

B. Tratar solicitações de serviços
Este processo trata das solicitações que chegam à

Os vínculos possíveis entre duas tarefas são:

manutenção. Estas solicitações incluem os pedidos da área

Término-Início – Uma tarefa só inicia quando sua antecessora

operacional, as recomendações de inspeção, os pedidos da

é concluída.

preventiva e da preditiva. A programação de preventiva e/ou

Início-Início – Uma tarefa só pode iniciar quando outra a ela

preditiva pode ser tratada como solicitação de serviços.

vinculada também inicia.

Edição 48 - Janeiro.indd 42

07/02/10 00:04

Apoio

O Setor Elétrico / Janeiro de 2010

Edição 48 - Janeiro.indd 43

43

07/02/10 00:04

Apoio

Manutenção elétrica industrial

44

O Setor Elétrico / Janeiro de 2010

Término-Início/retardo – Uma tarefa só inicia após X
intervalos de tempo do término de outra etapa (ou antes de

E. Programar serviços
A programação de serviços significa definir diariamente

outra terminar em X intervalos de tempo).

que tarefas dos serviços serão executadas no dia seguinte, em

Início-início/retardo – Uma tarefa só inicia após ter

função de recursos disponíveis e da facilidade de liberação

decorrido X intervalos de tempo do início de outra tarefa.

dos equipamentos. Se os serviços tiverem prioridades

Os sistemas que gerenciam os serviços do dia a dia

definidas em função de sua importância no processo (o

normalmente usam apenas a vinculação término/início. Já os

mais usual é atribuir quatro prioridades: A - Emergência,

mais modernos sistemas de gerência de serviços de parada

B - Urgência, C - Normal operacional, D - Normal não

(e/ou projetos) usam os quatro tipos de vinculações acima.

operacional), fica fácil programar. Primeiro programa-se os

manutenção,

serviços com prioridade mais alta, depois os da segunda

onde há poucos serviços complexos, podem conviver sem

prioridade e assim por diante, até esgotar a tabela de

necessidade de definir interdependência entre tarefas. A

recursos.

Naturalmente,

estruturas

simples

de

interdependência entre tarefas já está, como experiência de
trabalho, na cabeça dos executantes.
• Microplanejar tarefas - Por microplanejar tarefas se
entende definir com antecedência (e registrar em um

F. Gerenciar o andamento dos serviços
Neste item é analisado o processo de acompanhamento
da execução de serviços ao longo do dia a dia.

sistema mecanizado) os materiais que serão utilizados no
serviço, as ferramentas, os recursos humanos, a duração

G. Registrar serviços e recursos

estimada, detalhar instruções e associar procedimentos.

Neste processo estão compreendidas a "apropriação" de

• Determinar níveis de recurso do serviço - Este processo

serviços e recursos e o registro de informações sobre o que

implica determinar com quantos recursos e em quanto

foi feito e em que equipamento. A apropriação mais simples

tempo um ou mais serviços podem ser executados. Consiste

é a que informa o tipo de executante utilizado, quantos

em calcular, dado um determinado nível de recursos,

homem/hora (HH) foram utilizados no serviço e se ele foi

em quanto tempo o serviço poderá ser executado ou,

concluído ou não. Se tivermos o valor do custo unitário do

alternativamente, dado o tempo, qual a quantidade mínima

HH, podemos levantar o custo real de mão de obra.

de recursos necessários. As técnicas mais usadas para este

Numa "apropriação" detalhada, informam-se o código

cálculo são a Técnica de Avaliação e Revisão de Projetos

do serviço e etapa, as matrículas dos executantes e hora de

(PERT, sigla em inglês) e/ou o Método do Caminho Crítico

início e fim do trabalho de cada executante. Indica-se que

(CPM, sigla em inglês). Existem sistemas que determinam

materiais foram utilizados, o valor gasto com subcontratadas

o nível de recursos (ou histograma de recursos) também na

e outras informações relevantes para o serviço. É interessante

programação de serviços rotineiros.

também a existência de uma interface com o processo

• Orçar serviços - Um processo útil à manutenção é o que

"Gerenciar equipamentos" para o registro de informações

permitiria o orçamento prévio dos serviços sem muitas

úteis para o histórico de manutenção, quando for o caso.

dificuldades. Para viabilizar este processo por computador,

Aqui é crucial a facilidade de operação com a tela (acesso

é necessário que as tabelas de recursos (humanos e de

a instruções, orientação quanto a códigos a preencher,

máquinas) tenham os custos (facilmente atualizáveis) por

consistência de valores, devido ao grande número de pessoas

hora, ou pelo menos que permitam facilmente levantar o

que registrará informações nesta tela).

custo unitário.

H. Administrar contratos / carga de serviços
D. Gerenciar recursos

Este processo abrange desde o processo de elaboração,

Este processo contempla o controle de disponibilidade

fiscalização e controle de qualidade dos contratos até o

de recursos humanos e sua distribuição pelas diversas

acompanhamento orçamentário da manutenção; a análise

plantas da fábrica. Por controle de disponibilidade significa

dos desvios em relação ao previsto; tempos médios para

saber quantas pessoas de cada função estão disponíveis a

iniciar o atendimento e para atender, por prioridade, por

cada dia nas diversas plantas. Significa também controlar

planta, etc.; e a quantificação de benefícios incorporados à

quem está afastado e por quais motivos, além do controle

organização em função da execução de serviços.

da quantidade e especialização de equipes contratadas. O

Para

que

este

processo

funcione

adequadamente,

processo abrange também o controle de ferramentaria e de

tornam-se necessárias as seguintes atividades:

máquinas especiais. O controle de materiais é objeto de

• Acompanhamento orçamentário – previsto X realizado

outro processo, denominado neste texto como "Administrar

(por conta, área, etc.);

estoques".

• Durações previstas X executada dos serviços (por tarefa
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/ Ordem de Trabalho – OT, por área, por planta e outras
categorias);

J. Administrar estoques
O controle de estoques, na maioria das empresas,

• Tempo médio entre o pedido e início do atendimento das

foi informatizado antes que o restante da manutenção.

OTs por prioridade;

Adicionalmente, em muitas organizações, a área de estoques

• Duração média dos serviços;

é desvinculada da manutenção. Pelo fato de o número de

• Carga de serviços futuros (backlog independente e

itens a controlar ser significativo e de os algoritmos lógicos

condicionado);

relativos a este processo serem mais simples, há muito

• Estatísticas variadas (percentual de serviços por prioridade,

tempo existem sistemas mecanizados de boa qualidade que

por área, por planta, etc.);

atendem a estoques.

• Alguns outros indicadores de manutenção.

I. Controlar padrões de serviços
Este processo abrange o controle de serviços padrões
(OTs Padrão), cadastro de procedimentos e outros padrões
pertinentes à manutenção. Ao criar uma OT, as suas tarefas
podem ser geradas a partir de uma OT padrão específica,
bem como cada tarefa pode ser associada a um determinado
procedimento.
Para minimizar o tempo na frente do computador,
é recomendável que a manutenção crie um conjunto de
OTs padrões que abranja os serviços mais repetitivos de
manutenção. Para assegurar qualidade em serviços mais
complexos, necessário se faz associar procedimentos a
eles.
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