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RESUMO

As indústrias de processamento de grãos no Brasil têm um papel fundamental
na cadeia global de suprimentos de alimentos, com normas e regulamentações de
forma a assegurar a disponibilidade e qualidade dos produtos aos consumidores.
Esta cadeia de produção representa uma parcela relevante do PIB brasileiro. Para
assegurar a otimização de resultados das operações agroindustriais de grãos é
requerido que as unidades operem com estabilidade operacional, para assim,
entregar volume, qualidade e custos desejados, além de contribuir com a segurança
operacional e conformidade com a legislação ambiental. Isto é possível com a
aplicação do conceito de manutenção centrada em confiabilidade nos ativos destas
indústrias. Este trabalho apresenta uma revisão bibliográfica da gestão de
manutenção para as indústrias de processamento de grãos, baseado em normas e
bibliografia técnica. Verificou-se a aplicação dos elementos de manutenção centrada
em confiabilidade com uma pesquisa de campo em um grupo amostral de empresas,
identificando oportunidades para a aplicação deste processo de gestão. De forma
complementar, este trabalho apresenta uma visão do futuro da manutenção,
apresentando tendências e reforçando a necessidade de uma gestão efetiva para
direcionar os esforços da digitalização dos processos industriais.

Palavras-chave: confiabilidade; manutenção; agronegócio
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1 INTRODUÇÃO

O processamento e a logística de produtos agrícolas representam uma
parcela relevante da economia mundial. O relatório Agricultural Outlook 20192028 (OCDE, 2019) indica uma tendência de aumento do consumo e produção
agrícola de grãos até 2028. Este estudo indica que 91% da soja e 87% da
produção de outras oleaginosas serão processadas em 2028. O Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2020) identifica que o valor da
produção agropecuária é de R$697bilhões, o maior dos últimos 31 anos. Isto
irá gerar o aumento da capacidade de esmagamento (processamento de grãos
oleaginosos) em vários países, sendo que no Brasil é previsto um
esmagamento de 58% de sua produção em indústrias de extração de óleo
vegetal. Em contrapartida, este estudo da OCDE (2019) indica a tendência de
redução de preços dos produtos processados.
Tavares (2005) estabelece que o mercado de manutenção movimenta
3,6% do PIB industrial no Brasil, concentrados em mão de obra, materiais de
consumo e serviços terceirizados. A ABRAMAN (2013) reforça que em 2013 o
custo de manutenção representa 4,7% do PIB Industrial do Brasil. A otimização
de custos somente é possível com a implementação de rotinas de manutenção
preditiva e de inspeção proativa de equipamentos.
Um dos modelos aplicados na indústria é a MCC(manutenção centrada
na confiabilidade), que teve início nos anos 70 na aviação militar e civil,
contribuindo para a redução dos acidentes aéreos e para incrementar a
disponibilidade dos aviões. Heap e Nowlan (1978) afirmam que a MCC
aumentou a segurança da aviação, a disponibilidade dos aviões e reduziu os
custos de manutenção. O objetivo de um programa de manutenção centrada
em confiabilidade é determinar o melhor método de manutenção, de forma a
minimizar o risco de uma falha, possibilitando atingir um custo otimizado.
No contexto agroindustrial, o setor de manutenção tem um papel
relevante para assegurar a continuidade das operações. Falhas na gestão de
manutenção podem contribuir para o colapso dos equipamentos, prejudicando
toda a cadeia de produção agrícola. Desta forma, é fundamental uma
estratégia de manutenção alinhada com as necessidades da indústria, visando
contribuir a competitividade das empresas agroindustriais. (SILVA et al. apud
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AZAM et al., 2020). Santos (2018) destaca que falhas inesperadas podem
interromper os planos de produção de alimentos, tornando a gestão de
manutenção crítica para melhorar a eficiência global da organização.
A manutenção dos ativos das agroindústrias está se tornando cada vez
mais estratégica para as empresas deste segmento. Os ativos contemplados
no processamento de grãos são diversos. Uma particularidade do segmento do
agronegócio é que os equipamentos necessitam estar disponíveis no tempo
certo da cultura a ser processada. No momento da colheita, onde os grãos são
mais disponíveis, uma parada inesperada pode prejudicar a rentabilidade das
empresas. As paradas não programadas podem prejudicar a perda de janela
do plantio e colheita, o custo da reposição de componentes e a perda de
produtividade dos equipamentos. A justificativa deste trabalho é o mapeamento
dos modelos de excelência de gestão de manutenção, sua aplicação nas
empresas de processamento de grãos, aportando conhecimento na área.
Esta dissertação tem como objetivo a revisão de modelos de gestão
através de pesquisa bibliográfica, para assim, compilar modelos de gestão de
excelência de manutenção, verificando a aplicação da manutenção centrada
em confiabilidade em

empresas processadoras de grãos no Brasil. A

verificação do uso dos conceitos propostos foi realizada através de uma
pesquisa de campo, com formulário de pesquisa elaborado pelo autor.
O capítulo 3 irá apresentar uma visão panorâmica do agronegócio e da
manutenção, uma revisão das metodologias de apoio para a excelência da
gestão de manutenção, referências das normas do setor, uma revisão dos
modelos de gestão, além de uma visão do futuro. O capítulo 4 irá apresentar a
metodologia do trabalho, com seu planejamento de desenvolvimento do
método e da pesquisa de campo. O capítulo 4 e 5 irão apresentar,
respectivamente, o planejamento da pesquisa de campo, uma análise de
resultados coletados, identificando lacunas de gestão em relação a
manutenção centrada em confiabilidade, e a síntese dos métodos de gestão de
excelência de manutenção referenciados na bibliografia, associando com os
resultados identificados na pesquisa de campo. O autor elaborou um formulário
e aplicou o mesmo para um grupo amostral de empresas, considerando um
respondente por empresa amostrada. Durante o contato com os dirigentes das
empresas, um dos respondentes sinalizou a disponibilidade para a realização
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de um projeto piloto, em função da necessidade de aumento da confiabilidade
dos ativos industriais. As considerações finais serão apresentadas no capítulo
6. A pesquisa bibliográfica foi baseada em artigos nacionais e internacionais,
preferencialmente em teses, dissertações e artigos recentes (desde 2015), mas
verificando também informações de autores consagrados neste segmento de
manutenção ao longo das últimas décadas.
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2 OBJETIVOS

Este trabalho tem como objetivo verificar a aplicação do conceito de
manutenção centrada em confiabilidade em indústrias de processamento de
grãos.

2.1

Objetivos específicos

Os objetivos específicos deste trabalho são os tópicos relacionados
abaixo:
▪

Compilação dos resultados da pesquisa de campo e da síntese dos
elementos de gestão de excelência de manutenção;

▪

Analisar dados coletados através da pesquisa de campo;

▪

Realizar coleta de dados de campo referente a práticas de gestão de
manutenção e confiabilidade em empresas processadoras de grãos
no Brasil;

▪

Elaborar e propor formulário de pesquisa para coleta de dados;

▪

Realizar pesquisa bibliográfica de modelos de gestão de manutenção
e confiabilidade, normas técnicas e os impactos da manutenção em
segurança e meio ambiente
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A revisão bibliográfica irá apresentar um olhar panorâmico sobre o
agronegócio e manutenção, um resumo de normativas internacionais e das
metodologias de apoio para a excelência de manutenção. Será desenvolvido
também uma análise da gestão de excelência de manutenção, com suas
relações com custos, indicadores de processo e auditoria do processo de
manutenção. A revisão ainda identifica uma projeção sobre o futuro da
manutenção, baseada em artigos técnicos.

3.1 Um olhar panorâmico do agronegócio e manutenção

3.1.1 Uma visão da cadeia de processamento de grãos no Brasil

De acordo com o departamento de agricultura dos EUA (USDA, 2020),
a cultura de soja é a produção primária no Brasil, sendo a commodity com
maior liquidez e segurança para os produtores agrícolas. Neste relatório,
indica-se um aumento da demanda no consumo da soja para os próximos anos
e um fortalecimento do plantio da cultura de soja no Brasil como fornecedor
global.
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2020)
identifica que o valor da produção agropecuária é de R$697bilhões, o maior
dos últimos 31 anos. O valor das lavouras cresceu 10,4% e gerou R$462
bilhões. De acordo com o MAPA (2020), a exportações de soja e milho
mostram-se em níveis superiores ao dos últimos anos, tornando o país um
relevante fornecedor de grãos aos outros países. A tabela 1 indica o histórico
do valor bruto da produção de grãos no Brasil.
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Tabela 1 – Valor bruto da produção de grãos (R$)

Fonte: MAPA(2020)1

Conforme a figura 1, percebe-se um aumento do preço de venda da
soja, contribuindo para a maior rentabilidade dos produtores rurais da cadeia
de produção da soja no Brasil.
Figura 1 ― Histórico do preço da soja em Rondonópolis-MT

Fonte: USDA (2020)

O estudo da Embrapa (2018), “A Visão da Agricultura Brasileira”,
destaca a relevância do setor agroindustrial como fornecedor de alimentos para

1

Disponível em: Valor da Produção Agropecuária é de R$ 697 bilhões, o maior dos últimos 31 anos —
Português (Brasil) (www.gov.br)
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o Brasil e mais de 150 países de todos os continentes, com mais de 400
produtos provenientes da produção agrícola. Além dos números de volume de
produção, a agroindústria e a área de serviços também empregaram,
respectivamente, 4,12 milhões e 5,67 milhões de pessoas. (EMBRAPA, 2018).
Para cada produto, existe uma cadeia de valor, desde a origem até o destino,
com produtores, indústrias processadoras, operadores logísticos (rodoviários,
ferroviários, portuários) e clientes. Em todas as etapas, há a necessidade de
aumentar performance, os volumes movimentados, com custos cada vez mais
otimizados. Um exemplo do incremento da demanda está representado na
tabela 2, referente a cadeia de valor da Soja:
Tabela 2 ― Aumento de Produção da cadeia de valor Soja

Fonte: adaptado de ABIOVE (2020)

Somente como exemplo, a ABIOVE (Associação brasileira das
indústrias de óleos vegetais) identifica um incremento nos dados de produção,
processamento e consumo dos produtos relacionados a cadeia de valor da soja
desde 2007 até 2020. Este aumento de demanda irá requerer indústrias
(aumento do valor agregado) e operações logísticas (terminais, portos etc.)
cada vez mais confiáveis, sem paradas inesperadas, de forma a contribuir na
otimização de custos deste segmento de negócio. A figura 2 indica a
representatividade da produção de grãos perante os produtos exportados no
Brasil.
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Figura 2 ― Representatividade da exportação de grãos do Brasil

Fonte: Universidade Harvard(2021)2

3.1.2 A manutenção no agronegócio

Dentro da cadeia de produção de grãos, a etapa de processamento é
fundamental para agregar valor ao produto originado nas plantações. Nesta
etapa de processamento que são realizados os processos de movimentação de
grãos, armazenagem, extração de subprodutos, beneficiamento e logística
(SILVA et al. apud WANG, 2020). Este processo industrial requer um controle
de manutenção para a melhor gestão dos ativos industriais, de forma a
assegurar a estabilidade das operações de processamento, evitando
desperdícios e fomentando a produtividade e competitividade, além do controle
de riscos operacionais e redução de acidentes de trabalho.

2

▪

Redução de custos;

▪

Aumento da disponibilidade de equipamentos;

▪

Incremento na eficiência operacional.

Disponível em: https://atlas.cid.harvard.edu/countries/32/export-basket
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Conceição, Pariz, Silva, Chiroli e Aragão (2019) apresentam estudo
sobre o uso da ferramenta lean six sigma para análise de oportunidade de
otimização de custos operacionais de uma indústria de recebimento de grãos
no Paraná, associando com o FMEA (análise de modos de falha de
equipamentos) para identificar os riscos e modos de falhas dos equipamentos
de processo.
Santos (2018) destaca que a indústria de processamento de alimentos
tem preocupações com a conformidade das normas de segurança de
alimentos, e num ambiente de negócios competitivo, as organizações
necessitam assegurar suas entregas de volumes de produtos. Esta entrega ao
mercado consumidor somente é possível com equipamentos em condições
operacionais. Ainda na mesma dissertação de mestrado desenvolvida por
Santos (2018), uma das conclusões do trabalho é que o MCC (manutenção
centrada em confiabilidade) é uma técnica dinâmica, efetiva e que contribuiu
para a alavancagem de performance no estudo de caso desenvolvido (indústria
Cerealis – Produtos Alimentares, S.A, relevante player no processamento de
grãos e produtora de alimentos em Portugal).
Lips e Burose (2012) contribuem com o registro que os custos de
manutenção estão diretamente vinculados com a capacidade de utilização de
equipamentos agrícolas. Quando maior a capacidade de utilização, menor será
o custo de manutenção dos ativos para atividades agroindustriais.
No artigo desenvolvido por FILHO et al (2010), os autores apresentam
um conjunto de técnicas de manutenção adequadas para cada sistema ou
processo de movimentação de grãos através da ferramenta de método de
análise hierárquica – MAH. Os autores reforçam que o uso de equipamentos
mecanizados e automatizados na cadeia produtiva da soja conduz para o
amadurecimento do processo de gestão de manutenção em função do
aumento da complexidade dos equipamentos e da disponibilidade e
confiabilidade requerida nos períodos que ocorrem as safras.
Cyrino (2018) enfatiza no blog “Manutenção em Foco” a importância da
manutenção para os equipamentos agroindustriais, tornando-se uma área
estratégica para este segmento de negócio, destacando que a sazonalidade
das safras é um fator determinante para ser considerado no planejamento e
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programação de atividades, evitando paradas não programadas nos momentos
de colheita e processamento durante a safra.
Pinto (2008) realizou um estudo em três indústrias de processamento de
soja, e correlaciona a maturidade do processo de gestão, o custo de
manutenção e a performance operacional. Este trabalho indica que a
maturidade da governança de manutenção contribui para menores custos e na
melhoria da eficiência operacional.

3.1.3 Importância da manutenção no agronegócio

Okoh (2015) elabora uma tese sobre a relação entre a manutenção e a
segurança de processos, destacando que a principal barreira para o controle
de desvios e ocorrência de acidentes de processo são as rotinas de
manutenção adequadamente implementadas e executadas.
Bhusari et al (2020) destaca que a falta de rotinas de manutenção
preventiva de equipamentos é uma das principais causas de acidentes de
processo, em estudo realizado em 14 tipos de processos diferentes.
Khan e Abbasi (1999) realizam um estudo sobre os acidentes de
processo de 1926 até 1997 em indústrias de processo. Este estudo conclui que
os acidentes ocorrem em função de falhas de operação de componentes ou
equipamentos e negligência em rotinas de manutenção. Ambos os artigos
reforçam a importância da sistemática de gestão de manutenção em indústrias
de processo para assegurar a segurança operacional.
Vanolli (2003) realizou um estudo em cooperativas agrícolas do
Paraná, onde identificam a importância da manutenção para evitar impactos
em:
•

Quebras e paradas do maquinário;

•

Queda do rendimento produtivo;

•

Desvios na qualidade do produto;

•

Desvios na gestão de custos;

•

Segurança e meio ambiente.
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3.1.4 Um breve histórico da gestão de manutenção

De acordo com Carvalho (2019) na revolução industrial iniciada no
século XVIII na Inglaterra, ocorreu um aumento significativo dos trabalhos
realizados com equipamentos e máquinas, projetados e utilizados com o
objetivo de aumentar a cadência de produção das empresas e de reduzir o
trabalho manual. A atividade de manutenção era inexistente, já que as
empresas estavam focadas apenas na produção em massa. Apenas nos
últimos 100 anos, é que a manutenção começou a desenvolver-se e a
organizar-se, evoluindo para um processo de melhoria contínua. O seu
desenvolvimento foi fortemente influenciado, não só pelo progresso industrial e
pela evolução do conhecimento científico, como também pela crescente
conscientização de que a manutenção afeta fatores importantes, como, a
segurança, o meio ambiente, o aumento de produção e a qualidade. A figura 3
apresenta três gerações, no que se refere a expectativas crescentes de
manutenção (Moubray, 2003). Na primeira geração a expectativa era de
consertar após a falha (1940-1950). Na segunda geração, esperava-se maior
disponibilidade dos equipamentos, uma maior vida útil dos equipamentos e
custos menores de manutenção (1960-1980). A terceira geração já apresentou
um amadurecimento das expectativas, requerendo uma maior disponibilidade e
confiabilidade, maior segurança de processos, uma melhor qualidade dos
produtos, a ausência de danos ao meio ambiente, uma maior vida útil dos
equipamentos e uma análise do custo para manutenção e operação (19902010). Nos anos 70 iniciou-se no ramo aeronáutico o desenvolvimento da
manutenção centrada em confiabilidade, que será detalhado no capítulo 3.3.1.

23
Figura 3 ― Evolução histórica da manutenção

Fonte: Moubray (2003)

3.2 Normas Técnicas

As organizações internacionais de padronização estabelecem normas
para a gestão de manutenção e ativos como referência internacional. A relação
a seguir identifica as normativas que foram referência para este trabalho.

3.2.1 ISO 55000 – Gestão de Ativos – Visão, Princípios e Terminologia

A norma ISO55000 foi elaborada pela Organização Internacional pela
Estandardização (ISO55000, 2014). Esta norma estabelece rotinas proativas
de gestão do ciclo de vida de ativos, da aquisição até a desmobilização. Esta
norma foi elaborada para ser aplicada em qualquer tipo de ativos físicos. Os
benefícios da aplicação da norma irão contribuir para a evolução das práticas
de manutenção (Ihemegbulem;Baglee,2020) :
▪

Evolução da confiabilidade de ativos físicos;

▪

Redução do custo de serviços de ativos físicos;

▪

Incremento na disponibilidade e tempo de operação;

▪

Menor tempo de paradas para reparos;

▪

Incremento no retorno financeiro e no capital investido;

▪

Capacitação mais eficiente e efetiva; Transferência de conhecimento
para as pessoas e organizações.
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De acordo com a norma ISO55000, os fatores chave que determinam
os tipos de ativos, e a forma que os ativos são gerenciados podem ser
sintetizados:
▪

Contexto operacional;

▪

Os requisitos financeiros e a conformidade legal;

▪

As expectativas da organização e dos stakeholders.
A norma ISO5500 estabelece que estes fatores necessitam ser

considerados quando um processo de governança de ativos for implementado,
mantido e gerenciado sob a ótica de melhoria contínua.
Ainda baseado na norma ISO55000, o conceito de ativo é de um item
ou entidade como potencial ou valor presente para a organização. O valor do
ativo pode ser distinto entre organizações, podendo ser um valor tangível ou
intangível. Realça que a alta direção, funcionários e stakeholders devem
implementar rotinas de planejamento, controle e inspeção, com o objetivo de
monitorar a performance e reduzir riscos num nível aceitável. A figura 4 indica a
hierarquia no processo de gestão de ativos, desde o ativo monitorado até a
abrangência de toda a organização.
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Figura 4 ― Hierarquia no processo de gestão e ativos

Fonte: elaborado pelo autor com informações da ISO55000(2020)

O Sistema de Gestão de ativos, baseado na norma ISO55000,
estabelece uma interpretação de elementos de uma organização, com o
propósito de definir uma política de gestão de ativos, com seus objetivos,
processos, definição clara de papéis e responsabilidade, com o objetivo de
atingir os objetivos propostos pela organização.

3.2.2 ABNT NBR5462 – Confiabilidade e Mantenabilidade.

A norma brasileira de Confiabilidade e Mantenabilidade NBR5462
apresenta conceitos e termos normatizados. A norma conceitua manutenção
como sendo a combinação de todas as ações técnicas e administrativas,
incluindo as de supervisão, destinada a manter ou recolocar um item em um
estado no qual possa desempenhar uma função requerida. Além disso, o
conceito de filosofia de manutenção é apresentado como um conjunto de
princípios para a organização e execução da manutenção. A norma ainda
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estabelece o conceito de política de manutenção como sendo a interrelação
entre os níveis organizacionais de manutenção, os níveis de intervenção e os
níveis de manutenção a serem aplicados em um item. Os tipos de manutenção
são itemizados abaixo:

•

Preventiva;

•

Corretiva;

•

Preditiva;

•

Programada;

•

Não-programada;

•

Deferida.

3.2.3 BSI 13306:2010 – Norma Europeia – Terminologia de manutenção

A norma europeia BSI (2010) estabelece em termos genéricos os tipos
de manutenção e a terminologia de manutenção apropriada para a região que
abrange a aplicabilidade da norma. De acordo com BSI (2010), a estratégia da
gestão de manutenção deve estar vinculada aos seguintes itens:
▪

Assegurar a disponibilidade dos ativos, conforme seu requisito
funcional, em seus custos ótimos;

▪

Considerar

os

requerimentos

de

segurança

e

outros

itens

mandatórios para a gestão dos ativos;
▪

Considerar na estratégia a conformidade com requisitos ambientais;

▪

Assegurar a durabilidade dos componentes e/ou qualidade do
produto/serviço.
A norma BSI (2010) ainda revisa o conceito de manutenção,

contribuindo para o entendimento que a manutenção e seu impacto na
durabilidade dos ativos. A norma ainda estabelece a nomenclatura e
terminologia apropriada para a governança de ativos. Além da nomenclatura
apropriada, a norma ainda vincula os tipos de manutenção, conforme figura 5.
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Figura 5 ― Estrutura dos tipos de manutenção

Fonte: adaptação pelo autor baseado na norma BSI (2010)

3.2.4 BS EN 62740:2015 - Root cause analysis - RCA

A norma europeia EN 62740:2015 identifica os requisitos que uma
análise de falhas deve possuir, além de suportar a decisão de qual técnica de
investigação é mais apropriada. O objetivo desta norma é de descrever o
processo de realização de uma análise, e as técnicas para identificas causas
raízes, descrevendo as etapas que este processo deve incluir. Além disto,
identifica os atributos das diferentes técnicas das análises de falhas, com suas
fortalezas e fragilidades para cada tipo de investigação.
As análises de falhas geralmente são elaboradas para identificar as
causas raízes de falhas e incidentes envolvendo pessoas ou equipamentos.
Podem ser aplicadas para investigar as não-conformidades em manutenção,
mas também em qualidade, segurança e gestão. É um processo reativo,
aplicado após a ocorrência de desvios. Mesmo assim, é um processo
fundamental

para

o

aprendizado

dos

times,

e

principalmente,

o

compartilhamento dos das lições aprendidas dentro das organizações. Esta
norma sugere alguns tipos de métodos para investigação:
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•

Método dos porquês;

•

Árvore de falhas;

•

Diagrama de Ishikawa;

•

SOL;

•

Accimaps;

•

MORT;

•

TripodBeta;

•

CAST;

3.2.5 SAE JA1011 – Critérios de avaliação do processo de MCC

A norma SAE (SAE, 2009) apresenta os conceitos de MCC com suas
terminologias e histórico. A norma detalha a origem de MCC na aviação e sua
aplicação como estratégia de gestão de ativos físicos, estabelecendo os
critérios mínimos para a conformidade da aplicação do processo de MCC, com
sua conceituação básica.

3.2.6 IEC 31010 – Técnicas de gestão de risco

Esta norma internacional disponibiliza uma governança para seleção e
aplicação de mapeamento de riscos, em uma ampla abrangência de
aplicações. As técnicas são aplicados para apoiar as tomadas de decisão,
onde há incerteza e risco como parte de um processo de gestão de riscos. A
norma apresenta uma série de técnicas de gestão de riscos, dentre elas, a
manutenção centrada em confiabilidade. Esta norma destaca que a MCC é
aplicada para contribuir com uma manutenção efetiva em ativos, aplicada
desde a etapa de projetos a fase de manutenção e operação. Ainda destaca
que o maior benefício é atuar onde haverá eventos críticos de segurança, meio
ambiente, financeiros e operacionais. Este método é realizado através do
cadastramento da lista mestre de ativos, uma análise de criticidade e a
definição das rotinas de manutenção aplicadas.
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3.2.7 NP 4492:2010 – Requisitos para prestação de serviços de manutenção

Esta norma estabelece os requisitios para a certificação de
fornecedores, visando a qualidade dos mesmos. A norma estabelece diretrizes
para aplicação por empresas de qualquer porte, de forma a criar uma
vantagem competitiva pela certificação dos prestadores de serviço de
manutenção.

3.3 Metodologias de apoio para a Excelência na gestão de manutenção

3.3.1 Manutenção Centrada em Confiabilidade – MCC

De acordo com Moubray (2003), o conceito de manutenção centrada
em confiabilidade (MCC) é:
“um processo usado para determinar o que deve ser feito para
assegurar que qualquer ativo fixo continue a fazer o que seus usuários querem
que ele faça no seu contexto operacional”.
Ainda baseado em Moubray (2003), o processo de manutenção
centrada em confiabilidade implica em sete perguntas sob análise crítica,
conforme abaixo:
▪

Quais a funções e padrões de desempenho de um ativo no seu
contexto presente de operação?

▪

De que forma ele falha em cumprir suas funções?

▪

O que causa cada falha funcional?

▪

O que acontece quando ocorre cada falha?

▪

De que forma cada falha importa?

▪

O que pode ser feito para predizer ou prevenir cada falha?

▪

O que deve ser feito senão por encontrada uma tarefa proativa
apropriada?
O entendimento de cada uma destas questões contribui para definir

rotinas de manutenção e confiabilidade para a estabilidade operacional das
operações empresariais. Moubray (2003) estabelece que um dos objetivos
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principais do MCC é identificar o trabalho que as pessoas estão fazendo, e que
realizem o trabalho certo. Desta maneira, através de rotinas de inspeção e
monitoramento apropriadas, identificar precocemente desvios que possam
interromper as operações de maneira abrupta e identificando formas de
controle para evitar estas interrupções. (que podem gerar consequências e
impactos na segurança do trabalho, qualidade de produtos e custos
operacionais).
Outra literatura relevante para o conhecimento de MCC é o livro da
NASA – “Reliability-Centered Maintenance Guide for Facilities and Collateral
Equipament”, apresentando uma consolidação de conceitos sobre MCC. De
acordo com esta bibliografia, enquanto muitas organizações focam na gestão
das rotinas de manutenção preventiva baseada em tempo, a indústria
aeronáutica liderou uma abordagem diferenciada desenvolvendo um processo
de manutenção nas funções dos sistemas, consequências de falhas e modos
de falhas. Este trabalho foi desenvolvido em 1978 e patrocinado pelo governo
americano. Em 1982, a marinha americana aplicou este conceito de MCC
(inicialmente aplicado na indústria aeronáutica). Na maioria dos casos, todos os
equipamentos onde esta estratégia foi implementada excederam o tempo útil
de operação para o qual foram dimensionados. Esta estratégia de manutenção
é amplamente utilizada na indústria aeronáutica, na indústria nuclear, em
instalações militares, mas tem sua aplicação mais recente em outros tipos de
indústrias. (NASA, 2018).
A estratégia de MCC associa os conceitos de manutenção preventiva,
manutenção

preditiva

e

inspeção,

reparos

(manutenção

corretiva)

e

manutenção proativa, conforme verifica-se na figura 6. Isto permite que os
equipamentos e indústrias aumentem a probabilidade de uso em conformidade
com seu ciclo de vida esperado. Aplicando de maneira integrada, pode-se
otimizar o ciclo de vida dos equipamentos e instalações, maximizando tempo
de vida útil e reduzindo custos. Segue abaixo diagrama com a composição de
um programa de MCC (NASA, 2018).
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Figura 6 ― Componentes de um programa de manutenção centrado em
confiabilidade

Fonte: adaptado de Nasa (2018)

A MCC contribui para um ambiente mais seguro, com emissões
atmosféricas em conformidade e protegendo os ativos e pessoas. Usualmente,
um programa de manutenção centrada em confiabilidade é implementado por
uma análise de modos de falha e efeitos (FMEA). Este estudo de modos de
falha geralmente é conduzido pelos times de usuários finais e composto de
uma análise de componentes baseada em (NASA, 2018):
▪

Consequências das falhas;

▪

Probabilidade de falha;

▪

Dados históricos;

▪

Tolerância ao risco (criticidade);
Um conceito importante a revisar é o conceito de falha, que é

considerada que um componente não atende sua função ou performance de
projeto . A metodologia MCC verifica as falhas em várias camadas: sistemas,
subsistemas, componentes e peças, conforme verifica-se no fluxograma da
figura 7. A figura 8 apresenta o fluxograma para definição dos planos de
manutenção, baseado na MCC.
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Figura 7 ― Fluxograma de implementação de MCC

Fonte: adaptado de Nasa (2018)
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Figura 8 ― Fluxograma para definição de planos de manutenção

Fonte: adaptado de Nasa (2018)

3.3.2 Análise de modos e efeitos de falha – FMEA

Stamatis (2015) afirma que o entendimento dos modos de falhas é
fundamental, e é possível através da análise e teste durante o projeto e
operação

de

equipamentos

para

a

melhoria

da

confiabilidade

dos

equipamentos. O autor ainda reforça que o FMEA é uma ferramenta de
confiabilidade para definir, identificar para permitir o controle de potenciais
modos de falha. Stamatis (2015) ainda reforça que o FMEA contribui para uma
cultura de zero desperdícios, evolução da qualidade, aplicação de tecnologias
disruptivas de forma a assegurar a confiabilidade de sistemas e permitir a
redução do custo efetivo total de operação.
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De acordo com Palady (2002), a análise de modos de falha e efeitos
contempla três funções principais:
▪

Ferramenta para prognóstico de problemas;

▪

Procedimento para desenvolvimento e execução de projetos,
processos ou serviços;

▪

Diário do Projeto.
Ainda referenciado em Palady (2002), a metodologia FMEA é uma

técnica eficiente para prevenção de problemas e identificações de soluções
mais eficazes em termos de custos. Torna-se ainda mais eficaz quando
realizada em equipe. Este trabalho de desenvolvimento pode ser decomposto
em cinco etapas:
1. Identificar o projeto de FMEA com o maior potencial de retorno de
qualidade e confiabilidade;
2. Responder as três seguintes perguntas:
a) Como pode falhar?
b) Por que a falha?
c) O que acontece quando falha?
3. Mapear os modos de falha mais relevantes e de maior impacto;
4. Priorizar os modos de falha potenciais que serão tratados com maior
criticidade através da abordagem Grau de Prioridade de Risco. (RPN
– Risk Priority Number);
5. Follow-up periódico para acompanhamento.

A figura 9 apresenta um modelo genérico para elaboração do FMEA,
identificando seus componentes, conforme a metodologia.
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Figura 9 ― Modelo para Análise de Efeitos e Modos de Falha

Fonte: adaptado de Stamatis (2015)

3.3.3 Curva P-F

De acordo com Moubray (2003), um conceito primordial para a
estratégia de RCM é a curva P-F. Esta curva demonstra o ponto que pode ser
detectado (ponto “P”), que se não for detectado e corrigido, continua a
desgastar-se até atingir o ponto da falha funcional(“F”), conforme visualiza-se
na figura 10.
O ponto onde o processo de falha é detectado é chamado de falha
potencial. De acordo com Moubray (2003), uma falha potencial é uma condição
identificável indicando se a falha funcional está na iminência de ocorrer.
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Figura 10 ― Curva P-F

Fonte: adaptação de Moubray (2003)

Uma falha potencial detectada entre o ponto P e F torna possível atuar
de forma a prevenir as consequências de uma falha funcional. As atividades de
monitoramento para monitorar as condições dos equipamentos, antes da
ocorrência do ponto P, são conhecidas como tarefas sob condição.
(MOUBRAY, 2003). Estas tarefas são inspeções sistemáticas de forma a
predizer a performance dos ativos. Isto também é conhecido como manutenção
preditiva. O tempo entre o intervalo P e F é o intervalo entre a ocorrência da
falha potencial até a ocorrência da falha potencial. (MOUBRAY, 2003):
Na figura 11 verifica-se um exemplo de falhas potenciais que podem
preceder uma falha funcional.
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Figura 11 ― Curva P-F

Fonte: adaptação de Moubray (2003)

3.3.4 Análise de causa raiz – ACR

De acordo com Affonso (2005), os objetivos principais das análises de
falhas são:
▪

Aumentar a confiabilidade operacional da planta, o que é feito
aumentando a disponibilidade dos equipamentos;

▪

Reduzir os custos de manutenção;

▪

Reduzir os riscos de acidente pessoais ou com equipamentos com
impacto ambiental.
As principais ferramentas de qualidade para contribuir com a

investigação das causas raízes podem ser discriminadas abaixo (KARDEC;
NASCIF, 2015):
▪

5 porquês;

▪

Diagrama de Ishikawa;

▪

Diagrama de Pareto;

▪

Método de análise e solução de problemas;

▪

Método da árvore de falhas.
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A norma europeia IEC 62740:2015 apresenta um padrão sobre como
deve ser conduzida uma análise de causa raiz, que deve ser realizada de
forma sistêmica, como uma investigação, com as causas e conclusões
baseadas em evidências, com seus métodos específicos de investigação.

3.3.5 Mapa de 52 semanas

Para Branco (2008), a programação das atividades de manutenção
depende de uma série de fatores como as demandas de produção, as
características operacionais da unidade fabril e o software que está sendo
aplicado. O planejamento e a programação devem ser realizados com
previsibilidade e integradas com o planejamento de produção. Uma ferramenta
bastante aplicada para o nivelamento de mão de obra e publicação das
atividades é o planejamento anual de atividades. A figura 12 apresenta um
formato visual do controle do mapa de 52 semanas, contribuindo o
monitoramento da distribuição dos recursos disponíveis ao longo do tempo.
Figura 12 ― Exemplo de mapa de 52 semanas

Fonte: adaptação de Branco (2008)
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3.4 Custos de Manutenção

Roda, Macchi e Albanese (2019) destacam que o conceito de TCO
(Total Cost of Ownership) é um modelo bastante conhecido na área de
suprimentos. O TCO está sendo cada vez mais reconhecido como uma
ferramenta de gestão estratégica para controlar o ciclo de vida total dos ativos,
suportando as tomadas de decisão de investimento ou operacionais.
Wang(2018) discute em seu artigo outro conceito importante para a
gestão financeira de ativos, que é a relação entre o custo de manutenção(opex
e capex) e custo de reposição de ativo. O autor apresenta suas ressalvas em
estabelecer como único indicador de benchmarking entre custos de
manutenção de diferentes segmentos de negócio, sugerindo que a relação do
custo de manutenção e custo de reposição de ativo seja aplicado somente
entre empresas de mesmo segmento de negócio, com similaridades entre seus
ativos, definindo o range desta razão entre 0,5% e 2%.
Madu(2004) explana sobre o conceito de ROI (return of investiment) e
sua relação com confiabilidade. O autor destaca que este conceito é
fundamental para apresentar o retorno dos programas de manutenção e
confiabilidade para a alta direção das organizações.
Gransberg(2015) identifica outro conceito relevante para a adequada
gestão de custos de manutenção, que é a análise LCC – Life cycle costs. Este
conceito abrange o ciclo de vida do custo do ativo, os custos da reposição e os
modelos de reposição. A decisão de reparo, reforma ou substituição de
componentes é uma função dependente de seu impacto em todo o ciclo de
vida do ativo.
A Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos (2013),
através de pesquisa realizada com mais de 150 empresas de diferentes
setores, indica que o custo de manutenção no Brasil representa 4,69% do
faturamento da indústria, conforme a figura 13, impactando na competitividade
industrial.
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Figura 13 ― Custo Total de Manutenção/Faturamento Bruto

Fonte: Adaptação de Associação Brasileira de Manutenção (2013)

A otimização de custos somente é possível com a implementação de
rotinas de manutenção preditiva e de inspeção proativa de equipamentos. A
tabela 3 identifica a relação de custos entre os diferentes tipos de manutenção.
Tabela 3 ― Comparação de Custos de Manutenção

Fonte: adaptação de Kardec e Nascif (2015)

3.5 Indicadores chave de performance – KPI´s

Lai e Man (2018) estabelecem que os indicadores chaves de
performance são divididos em três níveis:
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▪

Estratégicos;

▪

Táticos;

▪

Operacionais.
Para que sejam gerenciados, os indicadores devem ser monitorados

por todos os níveis da organização, necessitando ser a menor quantidade
possível para a análise da alta gestão das empresas. (LAI e MAN, 2018). Os
autores propõem que os fatores chaves de performance sejam divididos nas
categorias relacionadas conforme a figura 14:
Figura 14 ― Distribuição de KPI´s

Fonte: Lai e Man (2018)

Tømmerås et al. (2020) reforça a importância dos KPI´s de gestão para
avaliar a capabilidade de atingir objetivos e metas, definir foco e áreas de
melhoria, monitorar afeitos quantitativos e divulgar boas práticas.
De acordo com Brundage et al. (2018), no artigo “Developing
Maintenance Key Performance Indicators From Maintenance Work Order Data”,
recomenda-se a aplicação dos KPI´s padronizados para a gestão de
manutenção.
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De forma complementar, Picanço (2015), consolida um agrupamento
de KPI´s de manutenção, para padronizar a gestão e permitir a avaliação de
melhores práticas dentro do segmento de manutenção.

3.6 Uma análise da excelência na gestão de ativos

De acordo com Lafraia e Hardwick (2015), uma organização que está
no nível de excelência operacional na gestão de ativos é uma organização que
também é capaz de atingir a excelência de produção, nos custos, na qualidade,
na segurança e no meio ambiente, além de atender as expectativas dos
clientes e na satisfação pessoal de seus colaboradores. Esses produtos são
perceptíveis quando a organização está neste nível de maturidade de gestão
de ativos. De acordo com Lafraia e Hardwick (2015), a figura 15 apresenta os
elementos para atingir a excelência na gestão de ativos, contemplando os
quatro elementos organizacionais itemizados abaixo:
▪

Elementos estruturantes de liderança, cultura e desenvolvimento
humano;

▪

Elementos de governança e garantia;

▪

Elementos de alinhamento organizacional;

▪

Ativos e valores.
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Figura 15 ― Elementos organizacionais para a gestão de ativos

Fonte: adaptação de Lafraia (2015)

3.7 Modelos de gestão de excelência em manutenção

A implementação de sistemas de manutenção tem aumentado ao
longo dos últimos anos. Na Inglaterra foi realizado um estudo amostral em
empresas, identificando esta tendência. De acordo com o estudo realizado no
artigo “The status of maintenance management in UK manufacturing
organisations: results from a pilot survey”, 40% das empresas ainda não tem
uma governança de manutenção estabelecida. A contribuição de um sistema
de manutenção na performance e rentabilidade dos sistemas de produção
podem assegurar que as plantas industriais tenham adequada performance,
conforme as expectativas das organizações empresariais. (CHOLASUKE et al.,
2004). No estudo desenvolvido, resume-se como os principais direcionadores
de um sistema efetivo de gestão de manutenção conforme a figura 16:
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Figura 16 ― Fatores de Performance Chave

Fonte: Adaptação Cholasuke et al. (2004)

De acordo com Sebastian Stern (2020), em estudo elaborado para a
consultoria McKinsey & Company, nos últimos anos várias indústrias têm
colocado muito foco no incremento da confiabilidade e disponibilidade de seus
ativos industriais. Reflexo disto, novos patamares de performance têm sido
atingidos e permitido identificar novas oportunidades de produtividade na
indústria. Neste contexto, as empresas necessitam aumentar a produtividade e
identificar a capacidades técnicas requeridas de seu time para aumentar suas
entregas.
Ainda de acordo com Stern (2020), o uso de novas tecnologias de
monitoramento pode contribuir para incrementar a confiabilidade e trazer para
as empresas as melhores práticas de mercado.
Stern (2020) ainda atribui uma integração entre segurança e
manutenção para a melhoria da performance global, conforme a figura 17. São
duas áreas interconectadas, onde um conjunto de ativos adequadamente
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mantidos tornam o ambiente mais seguro para as pessoas. Uma conexão entre
os controles de segurança e manutenção podem ser percebidos pelo quadro a
seguir.
Figura 17 ― Hierarquia de controles de segurança e seu vínculo com manutenção

Fonte: adaptação de Stern (2020)

Stern(2020) ainda apresenta em seu estudo um modelo de gestão de
excelência de gestão de manutenção e confiabilidade deve prever 11 questões
elementares para compor sua estratégia de gestão de ativos, conforme a figura
18.
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Figura 18 ― Questões fundamentais para um processo de mudança

Fonte: adaptação de Stern (2020)

O instituto internacional de gestão de ativos (IAM) é uma organização
baseada na Inglaterra, e apresenta um conceito de modelo conceitual de
gestão de ativos. Este instituto reforça que que não há um modelo único a ser
usado, e que cada organização deve avaliar qual o seu melhor modelo para
ser aplicado. A figura 19 apresenta o modelo conceitual proposto pela IAM,
aplicável para qualquer tipo de organização.
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Figura 19 ― Modelo conceitual de gestão de ativos - IAM

Fonte: adaptação de IAM

Carvalho (2019), propõe um modelo de gestão de manutenção
baseado na metodologia Lean, em função da adequação tanto para a
governança de manutenção, como pela proposta de melhoria contínua de
processos e atividade, com uma abordagem sistêmica à gestão de
manutenção.

A figura 20 apresenta o modelo de gestão de manutenção

apresentada pelo autor.
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Figura 20 ― Modelo de Gestão de Manutenção

Fonte: Carvalho (2019)

O modelo proposto por Carvalho(2019) pode ser dividido em sete
fases:
Fase 1 – Coleta de dados e Caracterização Inicial;
Fase 2 – Diagnóstico e Avaliação;
Fase 3 – Priorização dos problemas;
Fase 4 – Propostas de Melhoria;
Fase 5 – Implementação de Melhorias;
Fase 6 – Padronização e follow-up sistemático;
Fase 7 – Finalização e consolidação.
De acordo com Gonzalez (2018) apud Dunn (2001) a excelência na
gestão de manutenção pressupõe o entendimento da missão da organização,
já que, as atividades de manutenção serão desenvolvidas dentro desta
proposta. A figura 21 sintetiza os conceitos de excelência de manutenção
propostos pelo autor. Os fundamentos da excelência de manutenção
dependem da definição clara de papéis e responsabilidades para cada função
da estrutura organização, de forma a manter a rotina de gestão definida e com
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clareza para todos os envolvidos. Gonzalez (2018) estabelece que o
departamento de manutenção necessita estar alinhado com o plano de
negócios da empresa, com seus objetivos em sintonia. O autor reforça que o
departamento de manutenção é estratégico pois é um elo intermediário entre a
gestão dos ativos e o faturamento esperado de cada empresa.
Um

fator

contribuinte

para a performance

de excelência

de

manutenção é o estoque de peças reservas. A gestão de materiais é essencial
para assegurar o menor valor armazenado de materiais e peças reservas,
mantendo somente os itens estratégicos e de alto giro disponíveis para as
empresas. O planejamento é fundamental, de forma que a área de suprimentos
tenha previsibilidade das compras requeridas, reconhecendo o tempo de
entrega desde a fabricação pelo fornecedor até a entrega nas unidades. Além
disso, a armazenagem de peças reservas é crítica (5S), de forma a estarem
disponíveis na hora certa, e com a qualidade e confiabilidade esperada.
(GONZALES, 2018)
Figura 21 ― Conceitos para Excelência de Manutenção

Fonte: adaptação de Gonzales (2018)

Gonzales (2018) propõe um método de gestão de manutenção
baseado em pilares estruturantes, conforme a figura 22. É uma abordagem de
melhoria contínua através do PDCA. A base do modelo proposto tem o foco em
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assegurar um ambiente limpo, organizado através do programa 5S na
manutenção.
Figura 22 ― Modelo de Excelência de Manutenção

Fonte: Gonzales (2018)

Como análise crítica do modelo proposto, o autor comenta que devido
à complexidade que existe entre os níveis de maturidade entre companhias,
não há um método universal que possa ser aplicado para atingir a excelência
na gestão de manutenção. Cada empresa e organização deve customizar sua
solução de acordo com seu nível de maturidade de gestão.
De acordo com Maier, Schmiedbauer e Biedermann (2020), propõe-se
a metodologia Lean Smart Maintenance (LSM) para a gestão da manutenção.
Neste modelo, os autores segmentam categorias e subcategorias para
estratificar o modelo de gestão genérico proposto, conforme a tabela 4.

51
Tabela 4 ― Modelo de gestão Lean Smart Maintenance

Fonte: adaptado de Maier et al. (2020)

Maier, Schmiedbauer e Biedermann (2020) destacam em seu artigo
acadêmico que ao longo dos últimos anos, a complexidade dos ativos e da
gestão da manutenção das indústrias e equipamentos tem aumentado em
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função do aumento da competitividade e de ambientes de negócio cada vez
mais desafiadores e propõem um modelo de gestão chamado Lean Smart
Maintenance (LSM). Este modelo de gestão tem seu detalhamento a seguir:
▪

Filosofia Corporativa: destaca a necessidade de um direcionamento
bem estabelecido de todos os funcionários, através de uma missão,
visão e diretrizes de manutenção, alinhadas com a estratégia da
organizacional.

▪

Cultura corporativa: Um dos aspectos mais críticos do sistema de
gestão é como lidar com a cultura corporativa organizacional. Neste
conceito de LSM, a cultura corporativa é composta de cultura e
motivação, liderança e gestão da mudança e comunicação.

▪

Modelo de negócio e Estratégia de serviços: Atualmente, as
companhias têm sido desafiadas pelo incremento da complexidade
do ambiente de negócios e novos modelos de gestão. Em função
deste cenário, o gerenciamento de manutenção está sendo requerida
a buscar novas tecnologias e novos métodos neste cenário atual de
I4.0.

▪

Estratégia de ativos: A estratégia de gestão de ativos é definida
pela forma de como os ativos industriais entregam sua performance.
O elemento é composto pelos procedimentos específicos com seu
método, escopo e sequência cronológica. De forma a assegurar o
processo de melhoria contínua, a estratégia deve ser revisada
periodicamente.

▪

Orçamentação e controle de custos: A gestão de custos de
manutenção é uma rotina fundamental para assegurar a performance
competitiva da organização, atendendo às expectativas dos critérios
de produtividade, qualidade, custos, prazos, segurança e meio
ambiente.

▪

Estrutura Organizacional: uma divisão de trabalhos, com papéis e
responsabilidades é requerido para garantir a adequada distribuição
de atividades entre os times. A arquitetura organizacional é
influenciada pelo tipo de estrutura, seu nível de descentralização e
objetivos da organização.
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▪

Processos de Gestão: é o processo referente a gestão de ativos
que harmoniza com outras demandas no aspecto temporal. Este
elemento coloca foco no planejamento, na disponibilidade das
informações,

na

melhoria

contínua

e

no

mapeamento

de

oportunidades.
▪

Gestão do conhecimento: à medida que a digitalização aumenta,
muitas informações são geradas e armazenadas, logo, a gestão
desta informação é requerida para ser acessível e útil no momento
oportuno.

▪

Tecnologia e gestão de dados: o modelo LSM é baseado no uso
intensivo de tecnologias para monitoramento de ativos, registrando
os dados para uso futuro. Desta forma, é requerido identificar as
intersecções de tecnologia, dados e conhecimento, para suportar as
tomadas de decisão da gestão.

Gupta, Gupta e Parida (2017) reforçam o conceito de manutenção
enxuta. O conceito de manutenção enxuta é derivado do termo produção
enxuta, originalmente desenvolvido pelos produtores de carros japoneses para
competir com o sistema de produção em massa ocidental (grandes lotes e
estoques). Gupta, Gupta e Parida (2017) apud Arlbjørn and Freytag.(2013)
comentam

da

importância

da

cultura

de

zero

desperdícios

e

seu

desdobramento para as rotinas de manutenção com recursos otimizados,
conforme o fluxograma proposto na figura 23. Reforçam que este conceito
inovador, com foco em zero desperdícios, acidentes, falhas humanas e
interrupções não programadas da manutenção.
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Figura 23 - Fluxograma para implementação do Lean Maintenance

Fonte - Gupta, Gupta e Parida (2017)

Grahame Fogel (2017) apresenta no website Gaussian3 um modelo de
gestão baseado em estudo realizado em 2013, com 17 fatores chaves de
performance em 50 organizações diferentes. Este modelo é apresentado na
tabela 5, resumindo os fatores chave de performance e seu impacto na
3

Disponível em: https://www.gauseng.com.
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performance de gestão de ativos. O resultado deste estudo apresenta uma
forte correlação com a estratégia de gestão e execução, o desenvolvimento
dos planos de manutenção, a gestão de rotinas de planejamento, programação
e execução dos trabalhos, o engajamento do time operacional de manutenção
e uma estratégia focada na melhoria contínua.
Tabela 5 – Elementos do modelo de gestão proposto por Grahame(2017)

Fonte: Grahame Fogel (2017)

Este modelo de gestão propõe às organizações uma estrutura flexível,
promovendo uma abordagem metodológica, assegurando que todos os
elementos de gestão estejam contemplados, conforme o a tabela 6.
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Tabela 6 - Modelo de gestão proposto por Grahame Fogel 2017

Fonte: Grahame Fogel (2017)

Ainda baseado no modelo proposto acima, o autor destaca os fatores
com forte influência para a ótima performance da gestão de ativos:
•

Estratégia de gestão e execução;

•

Planos de manutenção;

•

Rotinas de planejamento, programação e execução;

•

Engajamento do time operacional;

•

Melhoria contínua.

3.8 Auditoria de Manutenção

Cuignet (2002) revisa os conceitos da auditoria de manutenção e sua
relevância para o diagnóstico objetivo do desenvolvimento de boas práticas. A
avaliação deve ser realizada considerando os pontos de vista das diversas
funções

da

empresa

que

intervém

no

processo

de

manutenção,
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compreendendo a opinião dos diferentes níveis hierárquicos, e assim,
evidenciando as diferentes percepções da situação atual, identificando em
equipe o número de ações requerido para atuar.
De acordo com Cuignet (2002), alguns itens são requeridos para uma
auditoria de manutenção
•

Dados históricos;

•

Implementação de 5S;

•

Acompanhamento sistemático de resultados;

•

Gestão dos custos de manutenção( mão de obra, materiais e
serviços);

•

Avaliação do custo da reposição do ativo;

•

Aplicação de ordens de serviço;

•

Interface com produção;

•

Gestão de competências;

•

Estratégia e políticas de manutenção;

•

Gestão dos ofensores de paradas e custos;

•

Manutenção sistemática;

•

Planejamento e acompanhamento diário e semanal;

•

Gerenciamento de mudanças;

•

Gerenciamento de paradas programadas;

•

Gestão por indicadores;

•

Conservação de ferramentos;

•

Participação nos processos de compras;

•

Gestão de terceiros;

•

Aplicação dos conceitos de MCC;

•

Participação da manutenção em projetos;

•

Uso de sistema informatizado de gestão de manutenção.

3.9 Uma projeção do futuro da manutenção

Bokrantz, Skoogh, Berlin e Stahre (2017) realizam uma análise de
cenários do futuro da manutenção, contribuindo para a definição de estratégias
de longo prazo, associando os modelos de gestão vigentes com as novas
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tecnologias (ex.: indústria 4.0). O trabalho apresentado sugere um provável
futuro para as organizações de manutenção num cenário cada vez mais
digitalizado em 2030. Bokrantz, Skoogh, Berlin e Stahre (2017) apud Pellegrino
et al (2016) afirmam que a próxima geração de trabalhadores da área de
manutenção deverá ter novas habilidades e competências, de forma a aplicar
as novas tecnologias e gerenciar sistemas cada vez mais automatizados e
complexos.
Bokrantz, Skoogh, Berlin e Stahre (2017) ainda reforçam em seu estudo
que a digitalização da manufatura irá aumentar a expectativas sobre o futuro da
manutenção, que necessitará de uma gestão extraordinária para performar
com excelência num ambiente cada vez mais dinâmico e competitivo.
Coleman et al(2017), em estudo realizado para a consultoria Deloitte
afirma que a tecnologia aplicada de forma singular não irá contribuir para atingir
resultados de excelência. O autor estabelece que a tecnologia deve ser
associada com um processo bem estabelecido de gestão e com mudanças
organizacionais. Destaca que organizações bem-sucedidas na gestão de
manutenção devem alocar os recursos necessários para fortalecer a gestão de
recursos humanos, instruções técnicas, gestão de materiais e peças reservas e
ferramentas adequadas, de forma a suportar a cadeia de produção. O estudo
realizado por Coleman et al(2017) destaca que além do investimento intensivo
em tecnologia, novos métodos de gestão serão requeridos para atender as
expectativas das organizações.
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4 METODOLOGIA DO TRABALHO

Esta pesquisa será de caráter exploratório, verificando a aplicação da
manutenção centrada em confiabilidade em empresas de processamento de
grãos no Brasil e relacionando com as metodologias de excelência de gestão
de manutenção identificadas nas referências bibliográficas.
Abaixo pode-se verificar um detalhamento da sequência de ações para
a condução da pesquisa exploratória.
Etapa 1 – Planejamento inicial e Revisão Bibliográfica

A revisão bibliográfica foi realizada considerando teses, dissertações e
artigos técnicos, do Brasil e do exterior referente ao tema de manutenção,
confiabilidade e agronegócio, além de conceitos básicos do tema. Foram
adotados os mecanismos de busca CAFE( Capes ) e google scholar, além de
bibliografia de referência no setor para a prospecção de informações técnicas.
A pesquisa também abordou as metodologias de gestão de excelência de
manutenção e uma visão do futuro da manutenção.
Etapa 2 – Síntese de metodologias de gestão de excelência de
manutenção

Baseado nas referências de modelos de gestão conceituados no
capítulo 3, o autor realiza a compilação dos elementos mapeados nas
referências bibliográficas, baseada na manutenção centrada em confiabilidade
como modelo nuclear para as empresas do agronegócio processadoras de
grãos. Será a base para a pesquisa de campo para verificar a aderência da
aplicação de conceitos de gestão nas indústrias deste segmento.
Etapa 3 – Elaboração de formulário para pesquisa de campo

Baseado na bibliografia técnica, foi elaborado um formulário de pesquisa
de campo para coleta de dados sobre a aplicação de ferramentas de gestão de
manutenção em empresas de processamento de grãos no Brasil. O escopo e
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detalhamento das questões serão abordados no capítulo 4.1. As ferramentas
de gestão apresentadas na bibliográfica foram contempladas na pesquisa para
verificar sua aplicabilidade no segmento proposto.
Etapa 4 – Pesquisa de campo com empresas processadoras de
grãos

A pesquisa foi direcionada para os dirigentes de empresas com
conhecimentos de gestão de manutenção e confiabilidade de suas respectivas
organizações. Este contato foi individual, para o adequado esclarecimento da
confidencialidade da pesquisa e que as informações seriam apresentadas de
forma consolidada em grupo. O formulário foi distribuído por link do google
forms, para posterior apresentação e análise dos dados coletados.
Etapa 5 – Análise de oportunidades baseada na pesquisa de
campo

Após a coleta de dados, realizou-se uma análise das oportunidades,
utilizando as referências bibliográficas como base, demonstrando as lacunas e
oportunidades da aplicação de ferramentas de gestão nas empresas do
segmento proposto, baseada na metodologia proposta.
Etapa 6 – Redação da dissertação e defesa

A conclusão é feita com a redação desta dissertação dentro do
cronograma e do tempo hábil proposto pelo IPT. O tempo previsto leva em
consideração a estruturação e formatação do texto, a confecção de gráficos e
tabelas para auxílio na análise e o fechamento da discussão e do documento
escrito, para posterior qualificação, revisão com as recomendações da banca
de avaliação e agendamento da defesa final.
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4.1 Pesquisa exploratória de campo

A pesquisa foi realizada com uma amostra de empresas de
processamento de grãos que atuam no Brasil. Foram considerados os artigos
da revista Exame das 400 maiores do agronegócio em 20194 e da relação da
revista Forbes das 100 maiores empresas do agronegócio5 como referência. Os
contatos foram realizados pelo autor com dirigentes de 35 empresas que
operam com grãos, com vínculo com a área de gestão de manutenção, sendo
28 respondentes no total (80% de aderência). O autor direcionou a pesquisa
para um respondente por empresa.
Para a realização da pesquisa, foi aplicado um formulário via google
forms6

e desenvolvido um plano de comunicação, de forma a orientar o

contato inicial e coleta de dados:
1) Contato individual com dirigentes das empresas selecionadas
2) Apresentação do resumo do trabalho, justificativa e vínculo com
dissertação de mestrado realizada no curso de mestrado profissional
em processos industriais do IPT
3) Destaque sobre a confidencialidade das respostas, onde o nome da
empresa não será citado e os dados serão analisados de forma
agrupada com o conjunto de dados coletados.
4) Divulgação do link da pesquisa para preenchimento
5) Monitorar respostas pelo período de 10 dias
6) Envio de mensagem de agradecimento pela participação na
pesquisa.

A pesquisa de campo foi realizada entre os dias 17 até 22 de maio de
2021. As perguntas foram específicas sobre o processo de gestão de
excelência de manutenção, baseado na síntese elaborada pelo autor. Para
4

Disponível em : Maiores Agronegócio - Melhores e Maiores (exame.com)
Disponível em: As 100 maiores empresas do agronegócio brasileiro em 2020 - Forbes Brasil
6
Disponível em: Pesquisa de campo - Manutenção centrada em confiabilidade em indústrias de
processamento de grãos (google.com)
5
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assegurar que o formulário seja conciso, objetivo e claro, estabeleceu-se um
limite de 20 perguntas de múltipla escolha. A figura 24 e figura 25 apresentam
o questionário submetido para avaliação.
Figura 24 - Questionário – Perguntas 1 a 11

Fonte – elaborado pelo autor
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Figura 25 - Questionário – Perguntas 12 a 20

Fonte – elaborado pelo autor
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5 RESULTADOS

5.1 Oportunidades mapeadas na pesquisa de campo

A pesquisa de campo identifica que 100% dos respondentes atuam em
empresas que operam com grãos, em conformidade com o foco do público-alvo
desta pesquisa (figura 26).

Figura 26 - Questionário On line - Pergunta 1

Fonte – o autor
Figura 27 - Questionário On line - Pergunta 2

Fonte – o autor.

Dos 28 respondentes da pesquisa, identifica-se que os grãos
processados de forma majoritária são soja, milho e trigo (figura 27). Soja e
milho são os grãos
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com maior representatividade de plantio no Brasil, conforme a valor bruto da
produção de grãos. (MAPA,2020)
Figura 28 - Questionário On line - Pergunta 3

Fonte – o autor.

Na figura 28, verifica-se que o perfil dos 28 respondentes da pesquisa
está

distribuído

entre

as

áreas

de

Manutenção/Confiabilidade,

Produção/Qualidade/Melhoria Contínua e Alta administração/Gestão. Todos
são stakeholders que interagem diretamente com a área de manutenção
industrial.

Figura 29 - Questionário On line - Pergunta 4

Fonte – o autor.

A figura 29 caracteriza o perfil dos respondentes, indicando que 89,3%
são gerentes, coordenadores ou supervisores das organizações consultadas.
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Figura 30 - Questionário On line - Pergunta 5

Fonte – o autor.

Ainda referente a caracterização do perfil dos respondentes, a figura 30
demonstra que 85,7% atuam em empresas com faturamento acima de
R$300milhões.

Figura 31 - Questionário On line - Pergunta 6

Fonte – o autor.

A figura 31 identifica a dimensão das organizações que participaram da
pesquisa, baseado no número de funcionários, sendo que 78,6% dos
respondentes atuam em empresas com mais que 1000 funcionários. O perfil
socioeconômico dos respondentes indica que atuam em empresas de grande
porte.
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Figura 32 - Questionário On line - Pergunta 7

Fonte – o autor.

A figura 32 identifica uma distribuição equivalente entre os estágios
reativos, preventivos e preditivos, em empresas deste segmento. Nenhum
respondente classifica o nível de maturidade como de excelência em gestão de
manutenção. De acordo com Moubray(2003), a primeira geração da
manutenção é caracterizada pelo conserto após a falha. Aqui identifica-se que
32,1% estão no nível reativo, corrigindo a falha após a ocorrência. O aumento
do nível de maturidade irá contribuir para o aumento dos padrões de
segurança, meio ambiente e a redução de custos operacionais.
Figura 33 -Questionário On line - Pergunta 8

Fonte – o autor.
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A figura 33 apresenta a distribuição das estratégias de manutenção
aplicadas nas empresas. Percebe-se uma concentração das ações nas rotinas
reativas, preventivas e preditivas. Conforme os respondentes, a participação da
manutenção centrada em confiabilidade é de 25% em empresas de
processamento de grãos.

Figura 34 -Questionário On line - Pergunta 9

Fonte – o autor.

A figura 34 demonstra que 53,6% das empresas mapeadas tem
formalizado seu plano estratégico de gestão de manutenção vinculada com a
estratégia

organizacional

das

empresas.

Percebe-se

aqui

a

maior

oportunidade, de tornar estratégica a governança de manutenção, associando
suas entregas e contribuições com o direcionamento estratégico das empresas
deste segmento no Brasil. Os resultados esperados pelas organizações
industriais somente serão atendidos pelos esforços das equipes de
manutenção se houver um alinhamento estratégico dos times com a
expectativa da empresa.
As referências bibliográficas de Stern (2020), Maier, Schmiedbauer e
Biedermann (2020), Carvalho(2019), Gonzalez (2018), Cholasuke et al (2004)
estabelecem que um dos fatores chaves de sucesso é a elaboração deste
plano estratégico e a pesquisa de campo indica a oportunidade deste
alinhamento.
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Figura 35 -Questionário On line - Pergunta 10

Fonte – o autor.

A figura 35 identifica que 92,9% das empresas tem a totalidade de seus
ativos industriais cadastrados no sistema de manutenção.

Figura 36 -Questionário On line - Pergunta 11

Fonte – o autor.

A figura 36 demonstra as respostas referente a pergunta 11,
identificando que 89,3% dos ativos tem sua criticidade mapeada.
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Figura 37 -Questionário On line - Pergunta 12

Fonte – o autor.

Na figura 37 observa-se que o conceito de FMEA, fundamental para a
implementação da MCC, somente é aplicado em 42,9% dos casos identificados
pelos respondentes, baseado na pesquisa. Há a oportunidade de aplicação
desta metodologia no segmento das empresas amostradas. Apesar dos
equipamentos serem conhecidos, terem sua criticidade avaliada, identifica-se
uma

lacuna

na

identificação

dos

potenciais

modos

de

falha,

e

consequentemente na mitigação dos riscos através dos planos preventivos e
preditivos.
Figura 38 -Questionário On line - Pergunta 13

Fonte – o autor.
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De forma complementar, a figura 38 identifica que os FMEA´s, por não
serem aplicados de forma abrangente, não identificam os riscos de segurança
e meio ambiente em função dos modos de falha dos ativos. A pesquisa
identifica que 57,1% dos respondentes não identificam os impactos em
segurança e meio ambiente.

Figura 39 -Questionário On line - Pergunta 14

Fonte – o autor.

A figura 39 registra que para 57,1% dos respondentes, os planos de
manutenção preventivos e preditivos não tem sua origem na análise
estruturada dos FMEA´s. Neste aspecto pode-se considerar que os planos de
manutenção existem baseados em outras fontes (ex: experiência dos times),
geralmente com aprendizados após a falha (de forma reativa). O FMEA pode
contribuir por ser uma ferramenta pró-ativa de elaboração de planos de
manutenção
componentes.

para

reduzir

o

risco

de paradas dos equipamentos

e
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Figura 40 -Questionário On line - Pergunta 15

Fonte – o autor.

Associado ao conceito de melhoria contínua, a figura 40 representa que
somente 57,1% dos respondentes tem uma sistemática de revisão e auditoria
dos planos de manutenção.

Figura 41 -Questionário On line - Pergunta 16

Fonte – o autor.
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Ainda associado ao conceito de melhoria continua, a figura 41 estratifica
que 57,1% dos respondentes realizam as análises de causa raiz para os
eventos de maior impacto e consequencias em custos, prazo e segurança.
Somente 3,6% dos respondentes registram que as análises de causa raiz são
realizadas em 100% das paradas de manutenção.

Figura 42 -Questionário On line - Pergunta 17

Fonte – o autor.

A figura 42 apresenta a distribuição das ferramentas de análise de causa
raiz. São aplicados de forma mais ampla os métodos de 5 porquês e diagrama
de Ishikawa. Há a oportunidade de aplicar metodologias mais robustas, como
base para a análise das causas raízes.

Figura 43 -Questionário On line - Pergunta 18

Fonte – o autor.
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Referente ao processo de gestão de custos de peças reservas, a figura
43 identifica há uma lacuna nesta governança, baseado na coleta de dados da
pesquisa. Os três itens registrados com 50% ou mais, na pesquisa, são os
itens de controles de valor imobilizado, controle de mínimos e máximos e
controle do histórico de consumo. Gonzales(2018) e Oliveira(2019) apud
Asikainen(2013) destacam que a gestão de peças reservas é um dos
elementos fundamentais para a excelência da manutenção.

Figura 44 -Questionário On line - Pergunta 19

Fonte – o autor.

Referente as ferramentas de gestão de custos na manutenção, a figura
44 demonstra que a ferramenta de maior aplicação é o controle sistemático do
custo de manutenção e o mapeamento sistemático dos ofensores de custos.
Outras metodologias de controle de custos identificadas durante a pesquisa
bibliográfica tiveram uma amostragem abaixo de 35% dos resultados. Ainda
identifica-se a oportunidade de aplicar as metodologias de gestão de custos
referenciadas na bibliografia, de forma a estruturar e permitir otimizar o custo
de manutenção ao longo do tempo.
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Figura 45 -Questionário On line - Pergunta 20

Fonte – o autor.

A figura 45 apresenta a avaliação dos participantes sobre a importância
da manutenção para a competitividade das empresas. Todos os participantes
avaliam que a manutenção de equipamentos é indispensável ou muito
importante para a competitividade das empresas. Mesmo com esta avaliação
de relevância para a performance das organizações, verifica-se oportunidades
na

implementação

da

manutenção

centrada

em

confiabilidade

nas

organizações pesquisadas, de forma a atingir a excelência na gestão de
manutenção nas empresas de processamento de grãos. A pesquisa
bibliográfica realizada para esta dissertação demonstrou a necessidade de uma
visão de melhoria contínua e de zero desperdícios na manutenção. Com base
nestas duas considerações, as rotinas de análises de falhas são fundamentais
para identificar as causas raízes dos desvios de manutenção e implementar
ações que possam evitar a reincidência de falhas. De acordo com a pesquisa,
as análises de causa raiz de desvios de manutenção ainda não são realizadas
de forma sistemática e abrangente, tornando o processo de melhoria contínua
na manutenção incompleto.
A análise dos modos de falha dos equipamentos ainda apresenta uma
lacuna em sua implementação, sob a perspectiva de impactos em segurança e
meio ambiente, mas também por não ser a ferramenta de origem dos planos de
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manutenção preventivos e preditivos requeridos para a confiabilidade dos
ativos. A gestão de custos e peças reservas também apresenta lacunas em
sua gestão, apresentando oportunidades para o uso de ferramentas mais
robustas (conforme verificado na revisão bibliográfica) para o processo de
amadurecimento da gestão de custos de manutenção.

5.2 Compilação da pesquisa de campo com a síntese das metodologias de
excelência de gestão manutenção da revisão bibliográfica.

Este capítulo foi elaborado baseado nos resultados da pesquisa
exploratória de campo, associado com a síntese das metodologias de
excelência de gestão de manutenção verificadas na revisão bibliográfica. Este
resumo tem algumas premissas para assegurar sua compatibilidade com a
sazonalidade e as características de qualidade do produto presentes na cadeia
do agronegócio. Estas premissas são:
•

Conceito de manutenção centrada de confiabilidade como
referência;

•

Processo de planejamento e programação de paradas de
entressafra;

•

Assegurar a integração das avaliações de seguranças de
operações e qualidade do produto na estratégia de manutenção;

•

Operação com alta confiabilidade no momento de maior exigência
– colheita da safra de grãos.

A tabela 7 apresenta um resumo dos principais elementos apresentados
no capítulo 3 verificando as principais características atribuídas pelos autores
Stern(2020),

Carvalho(2019),

Gonzales(2018),

Maier,

Schmiedbauer

e

Biedermann (2020), Gupta, Gupta e Parida(2017) e Fogel(2017). NASA(2018)
apresenta um modelo conceitual da MCC, que foi considerado como modelo
central para o desenvolvimento deste trabalho.
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Tabela 7 - Resumo dos principais elementos de gestão de manutenção

Fonte: o autor

Baseado na tabela 7, realizando uma análise dos elementos de gestão
propostos pelos autores Stern(2020), Carvalho(2019), Gonzales(2018), Maier,
Schmiedbauer

e

Biedermann(2020),

Gupta,

Gupta

e

Parida(2017),

Fogel(2017), associando com NASA(2018) destacam a importância da MCC
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para a ótima performance operacional. Propõe-se a compilação de elementos
de gestão no modelo segmentados em 4 elementos (figura 46) :
•

Plano Estratégico de gestão de ativos;

•

Processos de gestão de rotina e custos;

•

Gestão da informação;

•

Gestão de peças reservas.

Figura 46 - Elementos de gestão de excelência de manutenção

Fonte: o autor

5.2.1 Plano estratégico de gestão de ativos

Conforme Maier, Schmiedbauer e Biedermann (2020), Carvalho(2019)
e Gonzales(2018) propõem, o engajamento da alta liderança é fundamental,
também requerendo o estabelecimento de uma política de gestão para
fundamentar a governança proposta. O plano estratégico de gestão de ativos
deve estabeler como a área de manutenção deve definir sua atuação,
abrangência e entregas requeridas. A atuação da área de manutenção deve
estar alinhada com a estratégia de negócios das organizações agregando
valor, e contribuindo com as entregas da cadeia de valor que a organização faz
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parte. Os planos e objetivos organizacionais devem ser os principios
norteadores do plano estratégico de gestão de ativos e seus desdobramentos
táticos e operacionais.
Como parte da politica de gestão de manutenção, deve-se contemplar
no plano estratégico a missão, visão e valores do departamento. A figura 47
apresenta um modelo de plano estratégico. O apoio da alta liderança é
fundamental, e deve assegurar que a área de manutenção tenha o respaldo
para a implementação das novas rotinas, e a credibilidade para as adequadas
tomadas de decisão. Além disso, a politica de manutenção deve estabelecer o
engajamento das pessoas, dos times e consequentemente de toda a
organização para o foco na entrega de resultados esperados pela estabilidade
operacional, sendo elaborada em consonância com a estratégia da
organização.
Figura 47 – Modelo visual de plano estratégico

Fonte: o autor

Além de uma politica de gestão definida, é primordial um visão de
longo prazo com uma estratégia para aprimorar a performance ao longo do
tempo com o desenvolvimento de um plano estratégico de 3 à 5 anos.
Para mapear o cenário inicial deve-se realizar uma matriz FOFA (figura
48). Esta avaliação de cenário, realizada em equipe, é fundamental para o
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correto entendimento das forças internas e externas à organização,
contribuindo para a discussão e itemização das fortalezas, fraquezas (forças
internas), oportunidades e ameaças (forças externas).
Figura 48 – Matriz FOFA

Fonte: o autor

Baseado no diagnóstico de cenário realizado pelo time de manutenção,
deve-se estabelecer as ações de controle e suas ações prioritárias através de
um plano de ação.
A estrutura organizacional dos times de manutenção é requerida para
formalizar, dentro da organização, a posição do time. Os times de manutenção
devem ter uma distribuição de papéis e responsabilidades para a realização da
rotina sem sobressaltos. A figura 49 apresenta uma estrutura organizacional
convencional para as equipes de manutenção. Além do time de execução, um
time de planejamento e de engenharia de confiabildiade assegura a visão de
médio e longo prazo da gestão de ativos.
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Figura 49 - Estrutura organizacional da Manutenção

Fonte: o autor

Esta distribuição é fundamental para assegurar que os times de
execução tenham seu papel no cumprimento de atividades com excelência, e
de forma simultânea, o time de planejamento e controle de manutenção – PCM
- possa planejar e programar os recursos de forma otimizada. Para garantir as
sinergias entre estas duas áreas, e com as áreas adjacentes da manutenção
(produção, qualidade, segurança, controladoria, financeiro, etc) , é requerida
uma gestão de rotina com reuniões e fóruns de comunicação para o
engajamento e análise de KPI´s pelas equipes.
A estruturação dos times de manutenção deve possuir sua distribuição
de papéis e responsabilidades, e ao mesmo tempo, ser enxuta para tornar a
comunicação ágil. Alguns conceitos importantes a serem discutidos durante a
implementação da estrutura organizacional:
•

Estrutura com o mínimo de níveis hierárquicos;

•

Times multifuncionais – integração de especialidades;

•

Terceirização de serviços por performance.

Além de uma estrutura organizacional formal, com papéis e
responsabilidades bem definidos, é fundamental ter um time capacitado,
engajado e com adequada performance. Neste sentido, uma matriz de
capacitação é importante para mapear as competências necessárias de cada
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função, sendo informação relevante para direcionar os programas de
capacitação das organizações.
Como parte da competência organizacional, as equipes necessitam ter
uma cultura de melhoria continua, sempre querendo reduzir os desperdicios de
seu ambiente de trabalho. Para isto, o mapeamento do valor das atividades –
VSM - irá contribuir, identificando as atividades de baixo valor agregado, e
baseado neste metodologia, os times podem identificar e propor ações de
melhoria de performance. De forma complementar o 5S pode ajudar a tornar o
ambiente de trabalho organizado, limpo e identificado, fortalecendo esta
atitudes com os times de manutenção.
Neste contexto, a comunicação é fundamental para as informações
permearem a organização. Logo, um plano de comunicação é necessário para
identificar as informações requeridas, os públicos requeridos e suas rotinas de
divulgação, visando contribuir com o estabelecimento da cultura organizacional.
Uma boa prática é realização de auditoria inicial e de auditorias
períodicas para mapear as oportunidades, identificar o nível de maturidade da
gestão do time de manutenção e contribuir com oportunidades de melhoria.
Associado ao conceito de ter um plano estratégico de gestão de ativo
referenciados neste trabalho, a pesquisa de campo indica que 46,8%

das

empresas de processamento de grãos no Brasil não tem este direcionamento.
A pesquisa ainda indica que as empresas tem um grande porte (faturamento
acima de R$300milhões) e um alto número de funcionários (acima de 1000
funcionários), demonstrando que a oportunidade de orientar os esforços dos
times de manutenção com a estratégia definida pela organização industrial e
comunicar adequadamente para os stakeholders o plano estratégico da gestão
de ativos. Da mesma forma, 42,9% das empresas amostradas não tem um
processo de auditoria de manutenção, dificultando o processo de mapeamento
de oportunidades de gestão da manutenção com a avaliação do nível de
maturidade das rotinas e equipes.
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5.2.2 Processos de gestão de rotina e custos

A estratégia de gestão de ativos está baseada na metodologia MCC,
para atender a função esperada dos ativos e processos. A MCC tem alguns
principios que devem atender no processo de gestão (NASA,2018):
•

Foco na função: deve ter foco em preservar a função do
equipamento ou sistema;

•

Foco no sistema: MCC tem objetivo de manter a função do
sistema ao invés de componentes individuais;

•

Centrado em confiabilidade: atua em na predição das falhas em
função da probabilidade de falhas;

•

Integração no projeto de equipamentos: Participação nos novos
projetos para prever potenciais falhas, atuando proativamente;

•

Segurança e custos : a segurança deve ser assegurada em
qualquer etapa, com a visão do ciclo de vida do ativo.

•

Falha é uma condição insatisfatória: a falha pode ser
considerada com a interrupção da produção, ou uma falha na
qualidade do produto ou redução da capacidade nominal;

•

Todos os modos de falha devem ter ações específicas.

Os ativos industriais devem ser cadastrados, com o máximo de
informações técnicas para a futura consulta dos times de manutenção. Após
realizado o cadastramento, deve-se categorizar os equipamentos de alta,
média e baixa criticidade no processo. Os critérios para categorizar a
criticidade dos ativos devem ser baseados nos impactos de segurança do
trabalho, qualidade dos produtos, meio ambiente, custos de manutenção e
tempo de uma eventual parada não planejada do processo. A matriz de
criticidade será um scorecard para esta avaliação dos equipamentos de alta,
média e baixa criticidade (a tabela 8 apresenta um exemplo). Para os
equipamentos de baixa criticidade, é aceitável a estratégia de operar até falhar,
em virtude do custo do reparo geralmente ser inferior ao custo do
monitoramento.

Esta análise é realizada de forma multi-departamental,

envolvendo os principais agentes da organização. Este exercício em equipe é
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fundamental para a integração do time, e para fomentar a visão que
confiabilidade industrial é de todos os departamentos, não somente da área de
manutenção.

Tabela 8 – Exemplo de matriz de criticidade de ativos

Fonte: o autor

Após realizada a avaliação de criticidade, e identificar os equipamentos
de alta criticidade é necessário desenvolver a análise de modos de falha dos
equipamentos. Usualmente, 10% dos equipamentos são de alta criticidade,
60% de média criticidade e 30% de baixa criticidade. Nesta etapa, a equipe
técnica deve decompor os equipamentos em seus sistemas, componentes e
sub-componentes. Para cada um deles, deve ser identificado os possíveis
modos de falha, para assim estabelecer as medidas de controle para assegurar
a confiabilidade do sistema com rotinas de inspeção e detecção. Os efeitos
devem ser definidos, as causas e controles estabelecidos, visando estabelecer
rotinas sistemáticas para o controle dos potenciais desvios através da
metodologia FMEA.
Após a identificação das causas, as rotinas sistemáticas preventivas e
preditivas devem ser atribuídas em um sistema de manutenção para o
adequado controle , planejamento e programação. A rotina de execução dos
planos sistemáticos é primordial para assegurar a performance de excelência
dos ativos.
O monitoramento de performance deve ser realizado através de
indicadores chaves de performance – KPI´s – uma indicador específico,
mensurável, atingivel e tangivel, de forma a dar visibilidade de fatores
quantitativos da performance das rotinas de planejamento, programação,
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execução

e

a

performance

de

custo

de

manutenção.

Um dos elementos de gestão fundamentais para a melhoria continua da
manutenção industrial é a rotina de gestão das análises de causas raizes. O
acompanhamento e a gestão do plano de ação da composição das análises de
falhas é primordial para o processo de melhoria contínua do time. Como forma
de assegurar o desdobramento das ações propostas e implementadas nas
análises, um plano de abrangência é requerido para revisar as fragilidades do
processo de gestão em equipamentos/processos similares das causas
investigadas.
A governança deve possuir uma sistemática de verificação de
benchmarking com empresas de mesmo e outros segmentos de negócio. A
aplicação das novas tecnologias e soluções inovadoras irá contribuir para a
maior estabilidade operacional dos processos.
O monitoramento preditivo deve ser a base desta rotina de
monitoramento da saúde de ativos. A manutenção preditiva foi desenvolvida
para predizer as falhas nos ativos, gerando dados para tomadas de decisão, no
momento mais adequado, de forma planejada. A manutenção baseada na
condição é um método de gestão baseado no monitoramento preditivo,
contemplando a medição da condição dos ativos dentro de uma sistemática de
manutenção. A manutenção baseada em condição (CBM) pode ser dividida em
três etapas:
•

Aquisição de dados;

•

Análise de dados;

•

Decisório baseado em dados.

Baseado nas informações de dados coletados e analisados, as diretrizes
de manutenção podem ser desenvolvidas, diagnosticando ou predizendo as
falhas, definindo tendências e gerando histórico de dados. A predição das
falhas futuras é fundamental para estabelecer o tempo de vida remanescente
dos ativos. O monitoramento preditivo traz algumas contribuições para a ótima
performance:
•

Otimizar o estoque imobilizado de peças reservas;

•

Monitoramento sistemático da saúde dos ativos, contribuindo
para o melhor momento de paradas planejadas;

86

•

Geração de dados para análises estatísticas e de performance
dos equipamentos.

É importante destacar que a qualidade do cadastramento realizado dos
componentes dos ativos nos sistemas de monitoramento preditivo é
fundamental para a assertividade dos diagnósticos das análises preditivas.
Outro fundamento para compor a estratégia de gestão de ativos é
adequar as rotinas de manutenção preventivas e preditivas em conformidade
das legislações vigentes (ex: segurança do trabalho, qualidade do produto ou
meio ambiente). Um equipamento só deve ser considerado em conformidade
quando atende os requisitos legais esperados, evitando, por exemplo, a
exposição de pessoas a partes rotativas, a contaminação dos produtos
alimentícios por agentes externos ou a emissão atmosférica pela deficiência de
performance dos equipamentos de controle ambiental. Estas condicionantes
devem ser conhecidas pelo time de manutenção e planejadas de maneira
efetiva para assegurar a conformidade com a legislação de onde a empresa
está inserida.
A distribuição das atividades de manutenção preventiva deve feita
utilizando o mapa de 52 semanas como referência, de forma a nivelar e
distribuir os recursos ao longo do tempo, e publicar para todos os participantes
o planejamento de médio prazo de paradas preventivas dos equipamentos.
A organização deve aplicar os conceitos da confiabilidade total na
gestão de outros departamentos. A performance dos ativos industriais não é de
responsabilidade somente da área de manutenção, mas de todas as áreas que
têm interferências e sinergias importantes. A figura 50 apresenta o conceito da
confiabilidade total.
Figura 50 – Conceito de Confiabilidade Total

Fonte: o autor

Percebe-se pelo fluxo acima que o ciclo de vida total dos ativos é
iniciado pela definição do conceito inicial do projeto e pela especificação
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técnica. A confiabilidade dos equipamentos deve iniciar neste momento, já
contemplando as soluções requeridas nos ativos para assegurar a performance
dentro das especificações pré-definidas, com o menor tempo de paradas
durante a vida útil do mesmo. Esta análise é sistêmica, para todo o ciclo de
vida útil dos ativos e processos, engajamento os times de manutenção para
contribuir em outras áreas, diferentes de sua especialidade, e ao mesmo
tempo, envolvendo os times de outros departamentos para a missão de manter
os ativos entregando suas especificações esperadas, sem falhas. Esta
integração e visão sistêmica de todos os times neste processo é fundamental
para uma organização tenha o MCC como núcleo de seu modelo de gestão de
ativos. Neste processo, a participação das equipes de segurança, produção e
qualidade é parte do processo de excelência, integrando os times e colocando
foco no trabalho em equipe. Além disso, uma participação efetiva dos times de
manutenção em projetos e na aquisição de novos equipamentos irá contribuir
para o incremento da confiabilidade dos ativos. A participação do time
operacional é fundamental através da sistemática da manutenção autônoma,
atribuindo responsabilidades de rotinas de inspeção, limpeza e reaperto de
componentes.
A manutenção é composta por rotinas de controle e executadas com
excelência. O gerenciamento da rotina é uma ferramenta da qualidade para
estabelecer foco no que é importante, distribuindo responsabilidades entre as
pessoas do time, evitando surpresas , com

atividades sistemáticas bem

implementadas. O objetivo é o controle das rotinas, com disciplina no
cumprimento das mesmas e a entrega dos resultados esperados pelo plano
estratégico da organização. As atividades de manutenção podem ser
decompostas em atividades de longo, médio e curto prazo, respeitando as
sinergias com outros departamentos da organização. O fluxo de gestão e
controle do trabalho é apresentado na figura 51.
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Figura 51 - Fluxo de gestão e controle do trabalho

Fonte: o autor

As rotinas de planejamento, programação e execução existem de forma
a otimizar os recursos disponíveis, aumentando a produtividade dos times de
manutenção e a maior utilização dos ativos industriais. A atividade de
planejamento e programação deve ser definida baseada nas recomendações
do fabricantes e na experiência tácita dos times de manutenção e
confiabilidade. Apesar das rotinas preventivas terem como tipo dominante a
frequência, tem se tornado cada vez mais usual o monitoramento da condição
como base para tomadas de decisão. As rotinas de inspeção e execução de
atividades são dependentes da disponibilidade de paradas, respeitando os
planos de produção das companhias. Associado as rotinas, a rotina de
planejamento de forma integrada com o time de produção é fundamental para o
alinhamento de expectativas, nivelamento de recursos e visão integrada de
longo prazo.
As

atividades

de

planejamento,

programação

e

execução

de

manutenção devem estar registradas e publicadas em procedimentos de
manutenção, tornando o conhecimento técnico registrado e padronizado. Os
procedimentos de manutenção devem ser um pilares do planejamento de
capacitação dos times, tornando os times capacitados para as tarefas técnicas
que irão empreender.
Um dos elementos para a excelência de manutenção é um time de
execução capacitado, engajado e adequadamente suportado por um sistema
de gestão de informações. Este time de execução deve multifuncional e
trabalhar baseado em procedimentos formais, assegurando a segurança das
atividades de execução de manutenção e a qualidade dos serviços realizados
ao longo do tempo(associado com o conceito de zero desperdícios). Deve
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exisitir na organização uma matriz de gestão de competências e um plano de
treinamento ao time de manutenção.
A gestão das equipes de manutenção deve monitorar a performance
através de registros de manutenção e indicadores chaves de performance –
KPI`s, alinhado com os objetivos estratégicos da organização. Os indicadores
chave de performance, além de identificar e direcionar os objetivos a serem
cumpridos, devem fazer parte da rotina sistemática de gestão para influenciar
as tomadas de decisão dos times. Para assegurar a ótima gestão, deve-se
monitorar sistematicamente a disponibilidade, o custo, e a aderência aos
planos de inspeção e reparo dos equipamentos.
As análises de falhas são ferramentas aplicadas para identificar ações
preventivas e de controle para evitar falhas e mitigar seus efeitos. A coleta de
dados, seu adequado registro e análise contribuem para a operação com
estabilidade operacional. Os equipamentos de alta criticidade e suas potenciais
falhas de alto impacto devem ser identificadas e mitigadas adequadamente, de
forma antecipada, com o estudo de modos de falha, e controlando os desvios
através de uma rotina de controle estabelecida e realizada de forma
disciplinada. As metododologias para análises de falhas podem ser várias,
baseadas em ferramentas de qualidade, e realizadas em equipe de maneira
pró-ativa (FMEA`s) ou reativas (após a ocorrência de falhas). De forma
complementar, a elaboração de diagramas de pareto para mapear as principais
causas de paradas são fundamentais para o adequado foco dos recursos de
manutenção. Um exemplo pode ser verificado na figura 52. As análises de
falhas devem ser realizadas quando ultrapassam um gatilho de tempo, ou
custo, para estabelecer um critério de quais devem ser realizadas,
concentrando os esforços nas paradas que tem maior impacto ( ex: paradas
acima de 24 horas ou paradas com impacto no custo de manutenção) .
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Figura 52 – Exemplo de diagrama de pareto

Fonte: o autor

Um dos eventos de maior impacto para as operações industriais,
incluindo as que compoem a cadeia de processamento agroindustrial são as
paradas de entre-safra. Estas paradas, geralmente entre intervalos prédefinidos entre a conclusão de uma safra e o inicio da próxima gera a
oportunidade de realizar um evento de inspeção e reparos programados nas
instalações industrias. Usualmente este momento de parada de entre-safra,
apesar de ter um (curto) periodo de duração, tem um periodo de planejamento
e programação bastante intenso e antecipado, de forma a concentrar os
recursos para a inspeção e reparos dos ativos, incrementando a confiabilidade
dos ativos industriais durante a próxima campanha de produção. Podemos
decompor a parada de entre-safra como sendo a fase de planejamento,
programação, execução de tarefas e de revisão e lições aprendidas após a
execução da parada. Uma parada de entre-safra é um momento crítico para o
sucesso de uma organização industrial, permitindo assegurar a confiabildiade
da cadeia de produção no momento que os ativos forem exigidos. Este
planejamento tem inúmeras interfaces com outras áreas das organizações,
requerendo um planejamento integrado e multidepartamental, engajado todos
os times da organização com o foco em realizar a parada no menor tempo
possível, com custos otimizados e principalmente com segurança nas tarefas.
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Para contribuir com a segurança na gestão de manutenção, os times
devem considerar também o processo de gestão de mudanças de
equipamentos e rotinas de manutenção, identificandos os riscos e mitigando os
mesmos de forma prévia as mudanças. Outro aspecto relevante para a
segurança das equipes é a sistemática de controle e conservação de
ferramentas de manutenção, tornando as mesmas seguras para aplicação.
Os times de manutenção nem sempre tem todo o conhecimento técnico
requerido, ou eventualmente necessita complementar sua mão de obra com
recursos complementares. Para isto, é necessário uma governança sobre a
seleção, contratação e gestão de prestadores de serviço, com foco na
qualidade do serviço prestado e no controle de custos. Este tópico representa
uma interface entre os times de suprimentos e manutenção, e devem ser
adequadamente discutidos para assegurar a disciplina no cumprimento deste
processo.
A gestão de custos de manutenção é realizada através de uma rotina
de controle das alocações financeiras das atividades de planejamento,
programação e de monitoramento dos ativos, integrando as atividades
operacionais de manutenção com as intefaces de produção, gestão de peças
reservas e alocação de custos. O orçamento de manutenção é a referência
para a gestor industrial entregar a performance de excelência operacional,
vinculando sua entrega de performance com um componente do custo
industrial(que impactará o custo do produto). O risco e impacto da performance
dos ativos deve fazer parte da discussão da composição do orçamento de
manutenção, num cenário dinâmico e focado na performance futura das
operações industriais. A gestão dos custos de manutenção deve ser baseada
nos fatores chaves de performance, analisando a aderência ao plano
orçamentário, e em conjunto outros fatores que podem indicar a performance
operacional(ex: OEE, MTBF, segurança, conformidade com legislação
ambiental, etc).
O custo de manutenção é a despesa realizada sistematicamente para
manter os ativos em sua condição ótima, e assim permitir o retorno financeiro
pela produção. São os custos atribuídos quando os equipamentos estão
disponíveis para a produção, ou quando estão ociosos. Os custos podem ser
classificados entre Opex(operational expenditure) e Capex (capital expenditure)
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A rotina de controle de custos é essencial para assegurar que os
valores praticados para a manutenção dos ativos sejam aderentes ao plano
orçamentário das companhias. As equipes devem atribuir os custos de
materiais e serviços adequadamente em um sistema de gestão, permitindo
identificar os ofensores de custos e maiores oportunidades financeiras. Uma
adequada gestão de custos é necessária para aumentar o ciclo de vida útil dos
ativos, reduzindo os efeitos da depreciação dos ativos ao longo do tempo.
Uma análise sistemática a ser realizada é o custo de reposição do
ativo (RAV – replacement asset value) e o TCO (total cost of ownership) de
forma a realizar um benchmarking com associações de classe com o custo de
referência de manutenção dos ativos em relação a sua reposição, balizando
eventuais tomadas de decisão.
A pesquisa de campo identifica que os processos podem ser mais
efetivos. Os respondentes, em sua maioria, avaliam que o nível de maturidade
de suas rotinas de gestão de manutenção de manutenção são reativas ou
preventivas. Apesar do cadastramento e da avaliação de criticidade ser
conhecidas pelos times das empresas, os modos de falha (FMEA) não são
desenvolvidos de forma a mitigar os riscos de parada de processo, impactos
em segurança ou meio ambiente (57,1% dos respondentes não aplicam
FMEA). Da mesma forma, as análises de causas raízes são elaboradas de
forma eventual (57,1%) para a maioria dos respondentes, aplicando o método
de 5 porquês preferencialmente (67,9%) . Identifica-se a oportunidade de
aplicar o conceito de melhoria contínua na manutenção, elaborando-se as
RCA´s de forma abrangente, com métodos mais robustos para identificar as
causas raízes. Sob o prisma de gestão de custos, a pesquisa de campo
identifica que o método aplicado com maior abrangência é o controle
sistemático de aderência ao orçamento de manutenção (46,4%). Aplica-se uma
ferramenta de controle, de parcial, para assegurar a entrega de um dos
principais entregáveis, que é o custo de manutenção dos ativos (serviços e
peças). Outras metodologias para predição do custo, análise do ciclo de vida,
mapeamento de ofensores ou referência de custos ótimos são aplicadas em
menor proporção.
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5.2.3 Gestão de peças reservas

A disponibilidade de peças reservas é um fator crítico para as
atividades de manutenção, impactando a produtividade da mão de obra e dos
recursos

da

manutenção

(Gonzales,2018)

.

Oliveira(2019)

apud

Asikainen(2013) comenta que um modelo de maior maturidade de gestão de
peças reservas deve considerar as características

de criticidade, valor

imobilizado e logística de suprimento. Uma classificação, realizada com vários
critérios, irá permitir uma avaliação sistêmica e uma gestão das peças
armazenadas como reservas( ex: peças estratégicas de baixo giro ).
Outro tópico importante para a gestão de peças reservas é a predição
futura de consumo, sendo a demanda de peças reservas definida conforme a
condição da saúde dos ativos, considerando o tempo de entrega e a criticidade
dos ativos analisados. Para uma adequada politica de gestão de estoques,
deve-se realizar a análise do ciclo de vida dos ativos e seu histórico de
consumo, estabelecendo os pontos ótimos de ressuprimentos e imobilização
de custo. Esta análise pode ser estatística, baseada no histórico de consumo e
da taxa de falhas registrada dos equipamentos. O armazenamento de peças
em excesso pode prejudicar a saúde financeira das empresas, em virtude das
peças imobilizadas e seu custo inerente sem gerar um retorno financeiro dos
ativos.
As peças reservas devem ter sua disponibilidade, na qualidade
esperada e no momento adequado, de forma a assegurar a produtividade dos
times de manutenção e a continuidade da rentabilidade das empresas. O
suprimento deve ser ágil, e alinhado com as expectativas estabelecidas pelos
times de manutenção, evitando o armazenamento de peças de alto custo
raramente usadas. Os times de planejamento de manutenção devem prever o
consumo de peças, consumíveis e outros materiais para os times de execução.
Alem disso, a organização deve ter um sistema robusto de suprimentos, com
materiais catalogados e homologados para manter a qualidade das atividades
de manutenção, sendo os mesmos armazenados corretamente, e permitindo o
menor tempo de deslocamento das equipes de manutenção( foco no aumento
de produtividade).
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A pesquisa de campo identifica que há um controle gerencial sobre o
custo das peças reservas (50% dos respondentes), controle os mínimos e
máximos(53,6%) dos respondentes e controle do histórico de consumo(53,6%
das respostas). Mesmo assim, ainda identica-se a oportunidade de aplicar de
forma extensiva a avaliação de criticidade das peças reservas, a predição de
consumo baseado no monitoramento preditivo de equipamentos e o controle de
itens obsoletos do almoxarifado. A aplicação, de forma sistematíca, de
ferramentas de gestão de peças de almoxarifado irá contribuir com a
disponibilidade dos ativos e a otimização do custos imobilizado em estoques.

5.2.4 Gestão da informação

A medida que a digitalização de processos ocorre, a geração de dados e
informações é incrementada, necessitando de sistemas para armazenamento e
análise de dados. Os dados necessitam ser precisos, disponíveis e permitir a
tomada de decisões baseada em seus registros. A medida que os dados são
coletados de forma cada vez mais automática( ex: sensores on-line, tablets,
sensores de processo), a organização desta informação com o uso de sistemas
específicos é fundamental para permitir as futuras análises. O uso de um
sistema informatizado de gestão de manutenção é um dos pilares para permitir
a gestão das rotinas de inspeção, execução, alocação de custos ,
armazenando os dados gerados pela observação das equipes. Um sistema
informatizado de manutenção deve ter integrado com o controle de custos,
controle de peças reservas, suprimentos e permitir integrar com novas
tecnologias de inspeção , contribuindo para a otimização de recursos e
produtividade dos times. O registro das análises de falhas devem ser
realizadas neste sistema, contribuindo para gerar o histórico de ocorrências e
intervenções nos equipamentos cadastrados. Todas as atividades referentes
ao planejamento e execução de tarefas necessitam ser realizadas através de
uma ordem de serviço, tornando-se uma atividade rastreável e gerando um
histórico de dados.
As informações técnicas, dos equipamentos e dos procedimentos
operacionais devem estar registradas e disponíveis aos times, de forma a
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compartilhar o conhecimento , de forma estruturada, com os times
multifuncionais de manutenção.

5.3 Análise das oportunidades da pesquisa de campo

De forma a ilustrar a relação entre variáveis pesquisadas durante a
pesquisa de campo, realizou uma tabulação cruzada entre as seguintes
respostas da pesquisa:
•

Aplicação de FMEA (pergunta 12) com a maturidade do sistema de
gestão (pergunta 7);

•

Avaliação dos impactos em meio ambiente e segurança (pergunta
13) com a maturidade do sistema de gestão (pergunta 7);

•

A relação entre a rotina de elaboração de RCA´s (pergunta 16) com
maturidade do sistema de gestão (pergunta 7);

•

A relação entre a rotina de auditorias de manutenção (pergunta 15)
com a elabpração de um plano estratégico pelas empresas (pergunta
9);

•

A relação entre a elaboração dos planos de manutenção baseados
em FMEA (pergunta 14) com os planos estratégicos de longo
prazo(pergunta 9);
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Figura 53 – Relação entre FMEA x maturidade do sistema de gestão

Fonte: o autor

A figura 53 identifica que quanto maior a maturidade do sistema de
gestão, o FMEA é aplicado de forma intensiva. Na figura 54 percebe-se a
avaliação dos riscos de impacto em meio ambiente e segurança, que é
identificada de forma antecipada com o uso da metodologia FMEA, e que o
nível de maturidade é percebido como preditivo, se aplicada esta rotina de
gestão de confiabilidade de forma antecipada.
Figura 54 – Relação entre FMEA x maturidade do sistema de gestão

Fonte: o autor
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Figura 55 – Relação entre RCA´s x maturidade do sistema de gestão

Fonte: o autor

Uma rotina fundamental para a sistemática de confiabilidade é a
elaboração das RCA´s em caso de desvios. A figura 55 ilustra que
organizações num estágio mais avançado realizam as investigações das
causas raízes de forma mais intensa de forma a impedir a reincidência de
falhas.
Figura 56 – Relação entre auditoria de manutenção x plano estratégico

Fonte: o autor
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A figura 56 demontra a relação entre a realização sistemática de
auditorias de manutenção e a presença de planos estratégicos de longo prazo
nas organizações. Nas empresas que possuem um plano estratégico de longo
prazo, a sistemática de auditorias de processo é uma ferramenta aplicada para
assegurar o processo de melhoria contínua nas empresas.
Figura 57 – Relação entre planos de manutenção baseados em FMEA x
plano estratégico

Fonte: o autor

Na figura 57 identifica-se que empresas que tem um plano estratégico
de longo prazo aplicam o FMEA para a avaliação de riscos e impactos de
forma antecipada e estabelecer suas rotinas de manutenção preventiva e
preditiva em seus ativos.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta dissertação contribui com a verificação sobre a aplicação da
manutenção centrada em confiabilidade em empresas de processamento de
grãos

e realiza a compilação dos modelos de gestão de excelência

referenciados na pesquisa bibliográfica, associando com os resultados da
pesquisa. O formulário de pesquisa foi desenvolvido pelo autor e submetido
para a coleta de dados numa amostra de empresas do agronegócio. Durante a
pesquisa, uma das empresas respondentes sinalizou a disponibilidade para a
realização de um projeto piloto, em função de demanda de aumentar a
confiabilidade de seus ativos industriais.
A pesquisa exploratória de campo identifica que a manutenção
centrada em confiabilidade é aplicada de maneira parcial e limitada em
empresas de processamento de grãos.
Os respondentes consideram que a manutenção de ativos é
indispensável ou muito importante para a competitividade das empresas (figura
45), entretanto, verifica-se oportunidades na implementação da MCC em
empresas do segmento pesquisado. As principais lacunas identificadas na
pesquisa estão relacionadas com:
•

a necessidade da elaboração de um plano estratégico de longo
prazo alinhado com as necessidades das organizações
(figura 34) ;

•

a aplicação da avaliação de modos de falha de equipamentos
(FMEA) para identificação dos modos de falha que geram
impactos em segurança e meio ambiente (figura 38);

•

a aplicação da avaliação de modos de falha de equipamentos
(FMEA) para identificar os planos preventivos e preditivos
adequados para assegurar a performance dos equipamentos
(figura 39);

•

de forma a assegurar a melhoria contínua dos processos,
verifica-se

a

oportunidade

de

implementar

sistemáticas de manutenção (figura 40);

auditorias
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•

A realização de análises de falhas de todos os desvios de
manutenção para evitar a reincidência de paradas ou desvios
de processo (figura 41);

•

A aplicação de ferramentas OBZ, RAV, LCC e ROI para a
gestão de custos de manutenção e de peças reservas (figura
44);

Na análise das oportunidades da pesquisa de campo, percebe-se que
empresas que estão num estágio mais avançado de gestão de manutenção
aplicam as ferramentas de análises de falhas, auditorias de manutenção e
FMEA, além de consolidar o plano estratégico de gestão de manutenção
alinhado com a estratégia das organizações.
Durante o desenvolvimento deste trabalho, foram realizadas pesquisas
no portal CAFE-Capes e Google Scholar. Foram selecionados 150 teses,
dissertações ou artigos como subsídio de informação para referência à
presente dissertação. Somente 15% do todo são de documentos gerados no
Brasil neste campo de conhecimento. No entendimento do autor, é uma
oportunidade para o desenvolvimento de novos trabalhos acadêmicos,
associado com as indústrias,

vinculando a rotina de manutenção e

confiabilidade com outras iniciativas, tais como a segurança de processos e a
transformação digital da manutenção.
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