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RESUMO  

 
 
 

A busca incessante por competitividade faz com que as organizações se preocupem 
cada vez mais com a excelência operacional. Para atingir tal nível desejado de excelência, os 
gestores têm de lidar diariamente com decisões cada vez mais complexas, necessitando assim 
de fontes de informações confiáveis a respeito de sua organização. Apresenta-se nesta 
dissertação a elaboração de um modelo conceitual de um Sistema de Informação Gerencial 
(SIG), que tem por objetivo auxiliar na gestão do processo de apoio logístico, visando garantir 
uma melhor disponibilidade dos ativos físicos de uma organização. Neste modelo estão 
incluídas as etapas de coleta de dados, tratamento dos dados, elaboração de indicadores e 
utilização da informação para o processo de tomada de decisão. A dissertação apresenta 
também a verificação da aplicabilidade do modelo proposto, através da comparação deste com 
o atual sistema utilizado pela Marinha do Brasil. 
 
 
Palavras-chave: Confiabilidade. Disponibilidade. Manutenibilidade. SIG. Apoio Logístico. 
Manutenção. Tomada de Decisão. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 
 
 

The quest for competitiveness means that organizations are increasingly concerned 
with operational excellence. To achieve this desired level of excellence, managers have to 
deal daily with increasingly complex decisions and need reliable sources of information about 
their organization. This dissertation presents a conceptual model of a Management 
Information System (MIS), which aims to assist in the management of the logistics support in 
order to ensure better availability of physical assets of a corporation.  The model includes the 
steps of data collection, processing, development of indicators and use of information for the 
decision-making process. The dissertation also presents the verification of the applicability of 
the proposed model by comparing this with an actual model used by the Brazilian Navy. 
 
 
Keywords: Reliability. Availability. Maintainability. MIS. Logistics Support Maintenance. 
Decision-Making. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 
 
Nesta época de rápidas mudanças as organizações devem estar sempre sondando 

novos cenários, novos concorrentes, mudanças constantes nos requisitos e nas tendências dos 

negócios, tecnologias inovadoras, aumento da complexidade dos sistemas, exigências 

ambientais mais rigorosas, entre outros. Todos estes desafios devem ser enfrentados pela 

organização como um todo e com todos os recursos que possui, ou seja, ninguém e nenhuma 

função administrativa e produtiva pode ficar à margem, ou indiferente, sem fazer o seu 

melhor esforço.  

A busca incessante por competitividade, que garanta sobrevivência, tem movimentado 

as organizações ao redor do mundo no ambiente de negócios globalizado em que vivemos. A 

atual escala internacional de mercados e sua acessibilidade é desafio constante para os 

gestores, cujas decisões se tornam cada vez mais complexas e necessitam de fontes de 

informações confiáveis a respeito de sua organização. (FILHO, 2008, p. 13) 

Dentro das funções administrativas e operacionais de uma corporação as mais 

estratégicas são a produção e a manutenção, já que ambas têm a missão de manter 

funcionando e melhorando a infraestrutura produtiva da organização. (FUENTES, 2006, p. 2) 

Em conjunto, estas utilizam os ativos físicos da organização para entregar produtos ou 

serviços para pessoas físicas ou jurídicas, no tempo indicado, com a qualidade solicitada e a 

quantidade projetada. 

Estes ativos físicos são compostos por sistemas, equipamentos e máquinas que sofrem 

falhas ao logo de sua vida útil. No caso de bens de capital, tais como máquinas, navios 

militares, painéis elétricos, ou trens, haverá um custo efetivo do reparo do equipamento em 

pane ou da compra de um novo (BASTEN et al., 2009, p. 119). Da mesma forma, 

manutenções preventivas podem ocasionar paradas indesejadas, impactando também nos 

custo da organização.  



 17 

Sendo reconhecida como um "mal necessário", a manutenção tornou-se uma questão 

estratégica na gestão de ativos. Conceitos como Manutenção Centrada em Confiabilidade 

(MCC), Manutenção Produtiva Total (MPT) e Manutenção Centrada no Negócio (MCN), têm 

o mesmo objetivo de melhorar a produtividade dos equipamentos através de manutenção 

eficaz (SARANGA; KUMAR, 2006, p. 91). 

Assim, se faz necessário um sistema que tem por objetivo garantir um nível adequado 

de aprestamento dos ativos físicos de um processo produtivo. Este sistema, conhecido como 

Sistema de Apoio Logístico, serve de base para a gestão dos ativos durante toda a vida útil 

dos sistemas produtivos, avaliando os projetos, os riscos, o custo de vida útil e a substituição 

dos ativos físicos. Além disso, gerencia as estratégias de manutenção, inspeção e 

abastecimento (BRICK, 1994, p. 520). 

A visão tradicional de gerenciamento de ativos dá grande importância à eficácia do 

atendimento do sistema de apoio logístico, dando um enfoque quase que exclusivo na solução 

do problema, não levando em consideração muitas vezes o “custo” deste atendimento. Desta 

forma questões como disponibilidade, tempo médio de manutenção, tempo médio de atraso 

logístico e taxa de falha, norteiam esta visão. 

Entretanto visões mais modernas têm modificado este posicionamento, levando em 

consideração aspectos de eficiência no atendimento. Ou seja, o grau de economia na 

utilização de recursos para atingir a finalidade tem um papel de destaque. Entretanto este 

enfoque no custo para resolver o problema não é independente da eficácia, pois não tem 

sentido se falar de eficiência se a finalidade não é alcançada (BRICK, 2002). 

Swanson (2001, p. 238) indica que cada vez mais e mais companhias, para alcançar o 

que se chama World-Class Performance, estão demandando grandes esforços para melhorar a 

qualidade e a produtividade e reduzir custos, e este direcionamento passa, de forma inevitável, 

por uma efetiva manutenção. 

Dentro deste contexto, Brick (2002) sugere que o processo produtivo visualizado 

como um sistema pode ser considerado como composto por vários subsistemas: 

 

- Subsistema de operações: utiliza os ativos físicos (bens de capital) em tarefas 

diárias, ou seja, são os responsáveis pela utilização dos equipamentos, tendo 

grande interesse no conhecimento dos sistemas mais confiáveis para a realização 

de cada tarefa. 

- Subsistema de apoio logístico: disponibiliza os meios para a realização das tarefas 

de manutenção, sendo o setor que de fato executa as ações de manutenção. 



 18 

- Subsistema de abastecimento: suporta o envio de matéria-prima e insumos para o 

setor produtivo. É o setor responsável pela aquisição de bens e consumíveis para o 

processo produtivo. 

- Subsistema de comando: responsável pelas tomadas de decisão relativas ao 

processo produtivo. Este subsistema recebe diversos fluxos de informações 

advindos do ambiente externo, do apoio logístico, do abastecimento e da 

operação. 

- Ambiente externo: engloba atores que se relacionam com o sistema enviando 

informação e insumo e recebendo serviços ou produtos do mesmo. 

 

Conforme visto anteriormente, uma das questões mais importantes com a qual o gestor 

tem de lidar refere-se ao aprestamento dos seus ativos físicos. Dados a respeito de indicadores 

de manutenção da capacidade produtiva dos ativos físicos visam prover ao gestor informações 

que o auxiliem na tomada de decisões, no que se refere às ações de apoio logístico, 

contribuindo assim para uma melhoria nas condições de aprestamento do processo produtivo. 

A eficácia de um sistema de apoio logístico, medida pela disponibilidade dos meios 

apoiados, depende da demanda que o mesmo tem que atender, que é função da confiabilidade 

e utilização dos ativos apoiados e do tempo de resposta para atender a esta demanda. 

Existem na literatura diversos bancos de dados que fornecem uma gama de 

informações a respeito do comportamento das falhas dos equipamentos (que definem a 

demanda do sistema), bem como sua logística de reparo que representa o tempo de resposta 

do sistema de apoio logístico como, por exemplo, OREDA, IEEE, Mil-Std, EIREDA, entre 

outros (AKHMEDJANOV, 2001, p. 15-17). 

Entretanto, fatores como tempo de operação, política de manutenção, ambiente e 

condições operacionais dos equipamentos analisados em bancos de dados genéricos, podem 

ser diferentes daqueles vivenciados em uma determinada instalação. Estes fatores podem 

levar a alterar os valores de taxa de falha e tempo de reparo dos equipamentos, fazendo com 

que os dados advindos de literatura internacional não reflitam as reais condições operacionais 

dos equipamentos em análise (SIVINI, 2006, p. 2). 

Assim um sistema de informação próprio, que defina os dados a serem coletados e 

trate estatisticamente os mesmos e que consolide os atores interessados e as informações que 

serão repassadas a cada gestor, são de grande utilidade para o processo de tomada de decisão. 
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1.1  O PROBLEMA 

 
 
Garantir um nível adequado de aprestamento dos ativos físicos de um processo 

produtivo tornou-se uma questão estratégica para as instituições, sendo o Sistema de Apoio 

Logístico o responsável por atender tal finalidade. 

Como qualquer sistema teleológico, o Apoio Logístico possui uma função de direção, 

que necessita de informações para conduzir o processo produtivo a um nível de aprestamento 

apropriado e eficiente. 

A questão a ser investigada neste estudo diz respeito às informações que podem ser 

providas por um sistema, denominado Sistema de Informação Gerencial (SIG), para auxiliar 

os decisores do Sistema de Apoio Logístico no processo de tomada de decisão. 

 
 

1.2  OBJETIVO 

 
 
O objetivo principal deste trabalho é a elaboração de um modelo conceitual de um 

Sistema de Informação Gerencial (SIG) que auxilie na gestão do processo de apoio logístico 

de ativos físicos. 

Este sistema irá definir os dados a serem coletados sobre falhas, ações de 

abastecimento e de manutenção, os custos associados, os atores envolvidos, o tipo de 

informação a ser processada e utilizada pelos gestores. 

Além do objetivo principal, este trabalho tem o objetivo secundário de verificação da 

aplicabilidade do modelo proposto, através da comparação deste com o atual sistema utilizado 

pela Marinha do Brasil. 

 
 

1.3  JUSTIFICATIVA 

 
 
Diversas organizações têm desenvolvido sistemas de informação próprios para gestão 

do material e dos equipamentos. Estes sistemas visam prover os gestores com indicadores a 

respeito da manutenção da capacidade produtiva, apoiando-os nas tomadas de decisões. 

Entretanto estes sistemas ainda não são devidamente padronizados e estruturados de maneira 

adequada na maioria das organizações, justificando assim, a realização deste trabalho.  
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Além disso, existe atualmente um acordo de cooperação técnica entre a Universidade 

Federal Fluminense e a Marinha do Brasil, sendo o assunto abordado tema de interesse da 

Marinha brasileira, pois a mesma possui seu próprio Sistema de Informação Gerencial, que no 

momento está em fase de remodelação. 

 
 

1.4  LIMITAÇÕES 

 
 
O presente trabalho não descreverá detalhadamente os tratamentos estatísticos aos 

quais os dados deverão ser submetidos, para utilização nos processos de tomada de decisão, 

apenas indicará um possível caminho para o seu desenvolvimento. 

Não é o foco deste trabalho também o desenvolvimento de um sistema computacional 

que colete e trate as informações coletadas. Apenas uma definição de requisitos gerais para o 

desenvolvimento de sistemas computacionais.  

  
 

1.5  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
 
Esta seção cita as áreas onde está fundamentado o conhecimento necessário para a 

realização deste trabalho. Os conceitos e as definições destas áreas de conhecimento estão 

descritas no Capítulo 2. 

O processo produtivo, conforme mencionado anteriormente, geralmente é composto 

por diversos subsistemas, a saber: operação, apoio logístico, abastecimento, comando e os 

diversos fluxos de informação, serviços, ações e materiais que interagem entre eles, formando 

um sistema teleológico. 

Assim, para a elaboração deste trabalho, foi necessário o conhecimento de conceitos 

de teoria de sistemas e de sistemas teleológicos.  

O modelo proposto neste trabalho, diz respeito a um sistema de informação que auxilia 

na gestão da manutenção e no abastecimento dos materiais que compõem o processo 

produtivo. Sendo assim, conceitos e definições que se referem ao Sistema de Apoio Logístico, 

bem como modelos comumente utilizados na literatura, fazem parte da fundamentação teórica 

do estudo. 
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Em um sentido amplo, a finalidade de um Sistema de Apoio Logístico é a de garantir o 

pleno funcionamento (disponibilidade) de todos os componentes (materiais, imateriais e 

biológicos) do macro sistema ao qual pertence (EBELING, 2005, p. 83). 

A disponibilidade de um equipamento, definida por Ebeling (2005, p. 6) como a 

probabilidade que um componente ou sistema esteja disponível quando requerido, em um 

determinado ponto no tempo, está diretamente relacionada às características de confiabilidade 

e manutenibilidade dos equipamentos. Desta forma conceitos de confiabilidade, 

manutenibilidade e disponibilidade fazem parte do conhecimento requerido para a elaboração 

do SIG. 

Segundo Barcelos e Savelli (1997, p. 3) um sistema de manutenção usualmente conta 

com requisitos estabelecidos pelo setor de comando para alcançar seus objetivos previamente 

definidos. Desta forma, existe uma série de requisitos, indicadores e condições que devem ser 

abordados para que as manutenções sejam efetuadas de modo a garantir um adequado 

aprestamento dos ativos físicos. Além do conhecimento a respeito dos indicadores de 

manutenção, é necessária uma fundamentação teórica em relação à coleta e as inferências 

estatísticas dos dados de manutenção além da organização de um sistema de manutenção. 

Diversas informações relativas aos requisitos mencionados anteriormente, podem ser 

coletas, processadas e utilizadas pelos atores interessados através de um Sistema de 

Informação Gerencial de Gerencial (SIG).  

Um SIG é um tipo especializado de sistema, onde uma série de elementos ou 

componentes inter-relacionados coletam (entradas), manipulam, armazenam (processo) e 

disseminam (saída) os dados e informações, fornecendo um mecanismo de feedback (STAIR; 

REYNOLDS, 2005, p. 32). 

O propósito básico de um SIG é ajudar a organização a alcançar suas metas, 

fornecendo aos seus gerentes detalhes sobre as operações regulares da organização, de forma 

que possam controlar, organizar e planejar com mais efetividade e com maior eficiência 

(SILVA; BARRETO, 2006, p. 3). Desta forma fundamentos a respeito do SIG são necessários 

para a realização deste trabalho. 
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1.6  ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 
 
Dando continuidade à esta breve introdução, no Capítulo 2 são apresentados os 

conceitos e definições utilizadas na elaboração deste estudo. No Capítulo 3 é apresentada uma 

revisão bibliográfica a respeito do assunto abordado. 

A metodologia do estudo é apresentada no Capítulo 4, os fundamentos do modelo 

conceitual proposto são abordados e discutidos no Capítulo 5, onde fundamentalmente são 

apresentadas todas as etapas da análise. No capítulo 6 é descrito o estudo de caso, enquanto os 

resultados da aplicação prática do modelo são mostrados no Capítulo 7. No Capítulo 8 estão 

apresentadas as conclusões e as sugestões para trabalhos futuros e no Capítulo 9 estão 

descritas as referências bibliográficas utilizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

 
 
 
Esta seção apresenta um resumo dos principais conceitos e definições utilizados neste 

trabalho.  

 
 

2.1 MANUTENÇÃO 

 
 
A manutenção pode ser definida como a atividade necessária para manter uma 

instalação em condição operacional e, portanto, continuar a ter sua capacidade original 

produtiva (SHARMA, 2011, p. 5). 

Muchiri (2010, p. 295) define manutenção como uma combinação de todas as 

atividades técnicas e administrativas associadas necessárias para manter equipamentos, 

instalações e outros ativos físicos na condição operacional desejada ou restaurá-los a essa 

condição. 

A função manutenção para cumprir de maneira satisfatória o seu objetivo e se tornar 

competitiva deve adotar os princípios de administração contidos nos conceitos da gestão 

estratégica, desenvolver-se ao mesmo ritmo que as demais funções administrativas da 

organização e desta forma, fornecer um serviço eficiente a seus clientes, que são os ativos da 

empresa (FUENTES, 2006, p. 14). 

De uma maneira geral, a manutenção pode ser classificada da seguinte maneira 

(CAVALCANTE, 2005, p. 280): 

 

• Manutenção corretiva - é aquela que visa corrigir, restaurar e recuperar a 

capacidade produtiva de um equipamento ou instalação, que tenha cessado ou 

diminuído sua capacidade de exercer as funções às quais foi projetado. 
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• Manutenção preventiva - é aquela baseada em uma periodicidade previamente 

estabelecida para cada tarefa específica de manutenção de um equipamento. 

• Manutenção preditiva - é aquela baseada nas condições de funcionamento dos 

equipamentos, onde seu desgaste ou o processo de degradação é regularmente 

medido. 

 

A organização da manutenção estabelece o nível, a logística, o abastecimento, a 

composição, a distribuição dos recursos, a estrutura administrativa e os sistemas de 

planejamento do trabalho, todos necessários para atender às demandas de trabalho preventivo 

e corretivo da forma mais eficiente possível. A manutenção também está relacionada com a 

rentabilidade, na medida em que pode influenciar na capacidade de produção e no custo 

operacional dos equipamentos (KELLY, 1978, p. 6). 

Desta forma a manutenção que visa atender uma demanda de trabalho é um problema 

gerencial complexo, que envolve três áreas principais para a tomada de decisão, relacionado 

com: 

 

• A composição, a localização e o porte dos recursos de manutenção. 

• A natureza e o tipo de procedimentos administrativos. 

• O tipo de sistema de planejamento e de programação dos trabalhos necessários 

para harmonizar a demanda e o suprimento de recursos à carga de trabalho. 

 

Um sistema de manutenção usualmente conta com requisitos estabelecidos para 

alcançar seus objetivos previamente definidos como, por exemplo, tempo médio até o reparo 

(MTTR – Mean Time to Repair), tempo médio até a falha (MTTF – Mean Time to Failure), 

tempo médio de manutenção preventiva, tempo médio de atraso logístico, tempo médio de 

atraso administrativo e horas de ação de manutenção por horas em operação (EBELING, 

2005, p. 221). 

Além destes requisitos, o sistema de manutenção deve determinar as condições sob as 

quais as manutenções devem ser efetuadas. Assim este sistema deve determinar uma série de 

questões como as seguintes: 

 

- Quais equipamentos serão reparados, trocados ou descartados. 

- O cronograma das tarefas de manutenções preventivas. 
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- Para os equipamentos reparáveis, o nível adequado de reparo, ou seja, o reparo 

será realizado no próprio local, num centro de serviço ou no fabricante. 

- O nível de habilidade requerido pelo pessoal, bem como as ferramentas 

necessárias para a realização das tarefas de manutenção. 

- O número de estações de reparo e estoque de sobressalentes. 

 

Assim, pode-se afirmar que a organização da manutenção lida diariamente com uma 

série de decisões complexas e que ocasionam um impacto significativo nos ativos físicos de 

uma corporação. 

A função manutenção pode ser interpretada como um processo de transformação, 

tendo uma interface constante com outros sistemas da organização, necessitando de uma 

variedade de dados de entrada para poder prover sua função. A maneira como a manutenção é 

realizada irá influenciar a disponibilidade da produção dos ativos, o volume, a qualidade e o 

custo de produção, assim como a segurança da instalação. A Figura 1 apresenta a relação dos 

dados de entrada e saída da função manutenção. 

 

 
Figura 1 – Relação dos dados de entrada e saída da função manutenção 

Fonte: Adaptada de Tsang (2002, p. 10) 
 

Dada a complexidade e as constantes modificações dos problemas de manutenção, é 

necessário não só estabelecer um plano e uma organização, mas também um sistema de 

controle que permita que o plano e a organização se atualizem constantemente. Desta forma 

são encontradas na literatura diversas sugestões de modelos de sistemas de gerenciamento de 

manutenção 

A Figura 2 apresenta uma proposta de modelo de sistema de gerenciamento de 

manutenção, realizada por Kelly (1978, p. 9). Neste modelo o sistema executa três funções 

principais, todas inter-relacionadas:  
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• Controle dos trabalhos: função da organização da manutenção, cujo objetivo 

consiste em harmonizar a mão de obra, os sobressalentes e os equipamentos com a 

demanda de manutenções preventivas ou corretivas. 

• Controle da condição da fábrica: sua função consiste em identificar os problemas 

mais importantes, diagnosticar as causas e indicar soluções. 

• Controle de custos: sua função é acompanhar a tendência dos resultados da 

manutenção e fornecer informação para a tomada de decisão. 

 

 
Figura 2 – Sistema de Manutenção proposto por Kelly 

Fonte: Adaptada de Kelly (1978, p. 9) 
 

Um modelo mais moderno foi proposto por Kodali (2009, p. 9), conforme pode ser 

observado na Figura 3, onde o autor afirma que considerações a respeito de dados, políticas, 

técnicas e ferramentas podem afetar a eficiência da execução da manutenção, particularmente 

em uma instalação dotada de tecnologias modernas. Em tais casos, um sistema de manutenção 

integrado ao sistema de gestão da organização poderia obter um melhor desempenho. 

A lógica por trás do modelo proposto é que o estabelecimento de um sistema de 

manutenção é uma decisão estratégica, logo há a necessidade de um forte apoio da alta 

gerência da organização. 
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Figura 3 – Sistema de Manutenção proposto por Kodali 

Fonte: Adaptada de Kodali (2009, p. 56) 
 

Outro modelo mais dinâmico, baseado em indicadores e no processo de tomada de 

decisões foi proposto por Márquez e León (2009, p. 169). Conforme pode ser observado na 

Figura 4, o modelo proposto consiste de oito blocos, onde os três primeiros condicionam a 

eficácia da manutenção, o quarto e quinto blocos asseguram a eficiência, o sexto e sétimo são 

dedicados à avaliação do custo de ciclo de vida útil dos ativos, finalmente bloco número oito 

garante a melhoria contínua de gestão de manutenção. 
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Figura 4 – Sistema de Manutenção proposto por Márquez e León 

Fonte: Adaptada de Márquez e León (2009, p. 169) 
 

 

2.2 CONFIABILIDADE, DISPONIBILIDADE E MANUTENIBILIDADE 

 
 
Segundo a norma ISO 14224 (2006, p. 4) falha é o fim da habilidade de um item 

realizar uma função requerida. A mesma norma define modo de falha como efeito pela qual a 

falha é observada em um componente falho. Já a norma Mil-Std 1629 (1998, p. 4) define 

modo de falha como a maneira pela qual a falha é observada. 

Diferentemente do modo de falha, que está relacionado com a maneira pela qual a 

falha é observada, a causa da falha diz respeito aos possíveis mecanismos físicos ou químicos, 

erros de projeto, defeitos de qualidade, ou outros processos que são a razão básica para a 

ocorrência do modo de falha. Segundo a norma ISO 14224 (2006, p. 4) causa de falha são as 

circunstâncias associadas com o projeto, fabricação, instalação uso e manutenção que 

precedem uma falha. 

Em decorrência de uma falha do equipamento podem ser observados seus efeitos sobre 

o sistema. Desta forma define-se efeito da falha como as consequências que um modo de 

falha impõe na operação, função ou estado de um componente ou sistema. Ou seja, os efeitos 

descrevem o que acontece quando cada modo de falha ocorre (MOUBRAY, 1991, p. 53). 
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A Confiabilidade R(t) é definida como probabilidade de que um equipamento opere 

com sucesso por um período de tempo especificado (t) e sob condições de operação também 

especificadas (EBELING, 2005, p. 5). Para expressar esta relação matematicamente define-se 

uma variável randômica “T” que corresponde ao tempo até a falha do sistema. Assim a 

confiabilidade pode ser expressão como: 

}Pr{)( tTtR ≥=     

A partir da definição de confiabilidade a pode-se estabelecer o conceito de não 

confiabilidade F(t). A não confiabilidade é definida como a probabilidade de que o 

equipamento não consiga completar a sua missão com sucesso. A probabilidade de falha (F), 

até certa data (t), é denominada “não confiabilidade” (OLIVEIRA, 1998, p. 20). 

Matematicamente pode-se escrever a relação como: 

F(t) = 1 – R(t)     

A função densidade de probabilidade f(t) é um indicador de concentração da 

probabilidade dos possíveis valores aleatório que a variável “t” pode assumir, sendo definido 

pela equação: 

dt
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A f(t) não representa a probabilidade de ocorrência de um evento. Para determinar a 

probabilidade de falha de um equipamento entre dois instantes t1 e t2 é necessário calcular a 

área sobre a curva f(t) entre estes dois instantes, como pode ser observado a seguir: 

)()()(}Pr{ 2121

2

1

tRtRdttftTt
t

t

−==≤≤ ∫
    

A taxa de falha λ(t) pode ser definida como a frequência com que as falhas ocorrem 

num certo intervalo de tempo, e é medida pelo número de falhas para cada hora de operação 

ou número de operações do sistema (OLIVEIRA, 1998, p. 21). 

)(

)(
)(

tR

tf
t =λ

     



 30 

O MTTF está diretamente relacionado com a taxa de falha, e é definido como o tempo 

médio esperado até a ocorrência da falha de um determinado equipamento. Podendo ser 

calculado da seguinte maneira: 

∫
∞

=
0

)( dtttfMTTF      

A manutenibilidade pode ser assim definida como a probabilidade de um componente 

ou sistema ser reparado para uma condição específica em um período de tempo, quando a 

manutenção é realizada de acordo com procedimentos prescritos (EBELING, 2005, p. 6). 

Semelhante ao que ocorre com a confiabilidade, a manutenibilidade necessita de uma 

medida numérica para ser tratada quantitativamente. Essa medida é o tempo “T” necessário 

para recuperar a condição operacional de um sistema que apresente falha. 

Ou seja, manutenibilidade H(t) é a probabilidade de se concluir reparos em uma 

máquina que falhou, dentro de um tempo previsto, quando determinados recursos são 

fornecidos e garantidos. 

}Pr{)( tTtH ≤=     

A função h(t) representa a função densidade de probabilidade de tempo de reparo, 

sendo possível calcular através dela a probabilidade de que uma ação de reparo dure um 

tempo igual ou menor que t, como pode ser observado a seguir: 

')'()(
0
∫=
t

dtthTH
    

Outro parâmetro de fundamental importância é o MTTR. O MTTR é frequentemente 

utilizado para expressar o tempo médio do reparo de um equipamento (ver Figura 5). 

∫
∞
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0

))(1( dttHMTTR
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Figura 5 – Ilustração do MTTR e MTTF 
Fonte: Adaptada de Alvarenga (2005, p. 15) 

 

Já o MTBF (Mean Time Between Failure) expressa o tempo médio entre as falhas, 

relacionando o tempo médio até falhar com o tempo médio de reparo da função de um 

componente: 

MTBF=MTTR + MTTF     

Além da confiabilidade e manutenibilidade outro conceito importante a ser definido é 

a disponibilidade. Segundo Ebeling (2005, p. 6), disponibilidade pode ser definida como a 

probabilidade de que um componente ou sistema esteja disponível quando requerido, em um 

determinado ponto no tempo, quando usado sobre determinada condições operacionais. 

Desta forma disponibilidade média pode ser interpretada como a percentagem do 

tempo em que um componente ou sistema esteja disponível para ser utilizado, em um 

intervalo de tempo especificado. 

Para um estado estacionário, disponibilidade inerente “Ai”, pode ser calculada pela 

expressão: 

MTTRMTBF

MTBF
Ai

+
=      

Para que possa ser quantificada, a disponibilidade deve ser analisada à luz da teoria 

das probabilidades, assim como a confiabilidade e a manutenibilidade. Considerando-se que 

A(t) representa a disponibilidade no tempo t, pode-se calcular a disponibilidade média sobre 

Recuperação 

da Função 

MTTF MTTF 

Falha 

Tempo 
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um intervalo de tempo, também conhecido como missão ou intervalo de confiabilidade, 

através da seguinte equação: 

∫−
=−

2

1

12
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12

t

t

tt dttA
tt

A      

A disponibilidade alcançável Aa leva em consideração as manutenções preventivas e 

corretivas do sistema, ou seja, considera o tempo que efetivamente foi gasto durante a ação de 

manutenção (EBELING, 2005, p. 155). 

'MMTBM

MTBM
Aa

+
=

     

onde, MTBM (Mean Time Between Maintenance) é o tempo médio entre manutenção e M’ é 

o tempo inoperante médio do sistema, não incluindo fatores logísticos. 

A disponibilidade operacional Ao é aquela que considera o sistema em operação, ou 

seja, existem atrasos em virtude da falta de sobressalentes e da indisponibilidade de recursos 

de manutenção, causada pela existência de fila nos canais de reparo das instalações de 

manutenção, permitindo desta forma avaliar o desempenho da cadeia de logística de 

manutenção. 

"MMTBM

MTBM
Ao

+
=

     

onde, M” inclui além dos fatores relativos à atividade de manutenção, atrasos pela 

indisponibilidade de recursos de manutenção e de suprimentos. 

 
 

2.3 PRINCIPAIS DISTRIBUIÇÕES 

 
 
A geração de eventos, como falhas e reparo, podem ser representadas por uma 

distribuição de probabilidade. Cada evento representa uma amostra independente de uma 

mesma população. Estas distribuições são fundamentais em estudos que avaliam o 

desempenho de ativos físicos, seja para determinar as características de uma população de 
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uma amostra, seja para prever o comportamento durante a operação de um sistema (MOSS, 

2005, p. 37). 

 
 

2.3.1 Distribuição Exponencial 

 
 
A distribuição exponencial é obtida quando se considera a taxa de falha l(t) constante 

ao longo do tempo de observação T, ou seja, a taxa de falha é independente do tempo de 

operação.  

Desta forma a chance de um equipamento falhar em um intervalo de tempo 

especificado é a mesma durante todo o período de operação do sistema.  Esta condição traz à 

distribuição exponencial a propriedade da perda de memória. Componentes que se enquadram 

nesta distribuição são tipicamente equipamentos que não apresentam um “envelhecimento” ou 

uma melhoria na sua performance ao longo de sua vida útil. 

A confiabilidade para um equipamento que tem uma distribuição exponencial pode ser 

escrita da seguinte maneira: 

R(t) = e –l.t     

A Figura 6 apresenta a variação da confiabilidade com o tempo e taxa de falha com o 

tempo para uma distribuição exponencial. 

 

 
Figura 6 – Variação da Confiabilidade com o Tempo e da Taxa de Falha com o Tempo para uma 

 Distribuição Exponencial  
Fonte: Adaptado de Moss (2005, p. 97) 
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2.3.2 Distribuição Weibull 

 
 
Ao contrário da distribuição exponencial que lida com equipamentos que apresentam 

uma taxa de falha constante, a distribuição Weibull apresenta um comportamento onde a taxa 

de falha varia com o tempo de operação de um sistema. 

Esta distribuição é bastante utilizada para componentes que se desgastam com o tempo 

ou que aumentam seu desempenho ao longo da vida útil do sistema. Entretanto, esta 

distribuição não é comumente utilizada para situações onde a taxa de falha aumenta e em 

seguida diminui ou para situações onde a taxa de falha diminui e depois aumenta ao longo do 

tempo. Ou seja, esta distribuição tem excelentes resultados em situações onde a taxa de falha 

tem um comportamento monotônico (MOSS, 2005, p. 105).  

A confiabilidade para um equipamento que tem uma distribuição Weibull pode ser 

escrita da seguinte maneira: 

R(t) = e (-t/θ)
β     

onde os parâmetros θ e β são definidos respectivamente como, o parâmetro de escala e o 

parâmetro de forma. 

A Figura 7 apresenta a variação da confiabilidade com o tempo e taxa de falha com o 

tempo para uma distribuição Weibull. 

 

 
Figura 7 – Variação da Confiabilidade com o Tempo e da Taxa de Falha com o Tempo para uma 

Distribuição Weibull 
Fonte: Adaptado de Moss (2005, p. 107) 
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2.3.3 Distribuição Normal 

 
 
Assim como a distribuição Weibull, a distribuição normal é largamente utilizada em 

equipamentos onde a taxa de falha varia com o tempo de operação de um sistema (MOSS, 

2005, p. 140). 

A confiabilidade para um equipamento que tem uma distribuição normal pode ser 

escrita da seguinte maneira: 
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onde os parâmetros µ  e σ  são definidos respectivamente como, a mediana da distribuição e a 

variância distribuição. 

A função densidade da probabilidade da normal é simétrica em relação à mediana 

conforme pode ser visto na Figura 8. 

 
Figura 8 – Distribuição da Probabilidade Normal 

Fonte: Adaptado de Moss (2005, p. 123) 
 

2.4 ANÁLISE DE DADOS 

 
 
Fontes de dados de equipamentos são geralmente operacionais, que refletem o uso 

cotidiano de um equipamento em campo, ou observado através de testes de confiabilidade 

realizados em laboratório (EBELING, 2005, p. 283). 
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Testes gerados em laboratório podem incluir testes de vida acelerados e testes de 

crescimento ou redução de confiabilidade. 

Muitas vezes, os dados coletados em campo são agrupados em intervalos de tempo em 

que determinadas falhas não foram devidamente documentadas. Para uma amostra muito 

grande de equipamentos, dados agrupados são muitas vezes recomendados (EBELING, 2005, 

p. 286). 

Quando os dados são organizados em uma determinada frequência são comumente 

denominados dados agrupados. Entretanto se os mesmos dados não são distribuídos em 

intervalos, a série correspondente é a de dados não agrupados. 

Dados coletados de testes geralmente são realizados com uma pequena amostra e 

costumam ser mais precisos que dados coletados do campo. Entretanto dados coletados no 

campo refletem as condições operacionais e ambientais às quais os equipamentos estão 

expostos. 

Um problema comum na geração de dados de ativos físicos diz respeito aos dados 

censurados. A censura ocorre quando os dados são incompletos porque unidades são 

removidas. Podemos exemplificar esta censura na seguinte situação: um equipamento é 

removido, pois um modo de falha que não estava sendo observado ocorreu durante o período 

em análise. 

Dados censurados podem ser categorizados como: 

 

- dados simples censurados: todas as unidades têm o mesmo tempo de observação, 

e o teste é concluído antes que todos os equipamentos falhem. 

- dados múltiplos censurados - tempo de operação difere entre os equipamentos 

censurados. Os equipamentos são removidos em vários momentos ao longo do 

tempo de observação ou entram em operação em diversos momentos da vida útil 

da unidade. 

- censurado pela direita: os tempos de falha de alguns equipamentos são conhecidos 

somente antes de algum tempo específico. 

- censurado pela esquerda: os tempos de falha de alguns equipamentos são 

conhecidos somente a partir de algum tempo específico. 

- tipo I de censura: a análise é finalizada após uma determinada duração de tempo. 

- tipo II de censura: a análise é finalizada após um determinado número de falhas. 
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A Figura 9 compara o tempo operacional de cada unidade sob diferentes tipos de 

situações de falha. Nela pode-se verificar o cenário em que todas as unidades operam até 

falhar (Caso a - Dados Completos). Observa-se também a situação onde o teste foi finalizado 

antes da quarta falha de um sistema simples censurado à direita, com duas unidades ainda em 

operação (Caso B - Dados Simples Censurado Tipo II). Por último, pode-se observar o 

cenário onde duas unidades são removidas da análise sem que falhas tenham ocorrido e as 

outras unidades continuam a operar até falhar (Caso C - Dados Múltiplos Censurados). 

 

 
Figura 9 – Exemplos de Dados Completos e Censurado: (a) Dados Completos (b) Dados Simples Censurados (c) 

Dados Múltiplos Censurados  
Fonte: Adaptada de Ebeling (2005, p. 285) 

 

Além das informações a respeito da censura dos dados, algumas informações 

estatísticas são de grande interesse para determinar a qualidade dos dados utilizados em um 

SIG que vise auxiliar a gestão dos processos de apoio logístico. 

Suponha que diversas observações tenham sido realizadas em uma variável de 

interesse, como, por exemplo, tempo até falhar. Estas observações podem ser denominadas t1, 

t2, t3....tn. A média aritmética das observações é definida como: 

Tempo da Unidade Tempo da Unidade 

Tempo da Unidade 

X Falha 

O Censura 
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t  é a média das N observações. 

A mediana é frequentemente utilizada em estudos de confiabilidade, pois a maioria 

das distribuições observadas é enviesada. A mediana é uma medida de tendência central, um 

número que caracteriza as observações de uma determinada variável de tal forma que este 

número (a mediana) de um grupo de dados ordenados separa a metade inferior da amostra, 

população ou distribuição de probabilidade, da metade superior. Mais concretamente, 1/2 da 

população terá valores inferiores ou iguais à mediana e 1/2 da população terá valores 

superiores ou iguais à mediana (MOSS, 2005, p. 29). 

A moda é o valor que detém o maior número de observações, ou seja, o valor ou 

valores mais frequentes. A moda não é necessariamente única, ao contrário da média ou da 

mediana (MOSS, 2005, p. 30). 

É também fundamental o conhecimento a respeito de como os dados estão dispersos. 

Os dois principais parâmetros utilizados para tal finalidade são variação e variância dos 

dados. A variação diz respeito à diferença entre a maior e a menor variável a ser observada. 

Já a variância s2 de uma variável aleatória é uma medida da sua dispersão estatística, 

indicando quão longe em geral os seus valores se encontram do valor esperado, podendo ser 

calculado através da expressão: 
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2.5 SISTEMAS 

 
 
Segundo a INCOSE (2004, p. 11) sistema é um conjunto integrado de elementos que 

realiza um objetivo definido. Estes elementos incluem produtos, processos, pessoas, 

informação técnicas, instalações, serviços e outros elementos de apoio. Segundo Brick (2002) 

sistema é um conjunto de entidades que se relacionam entre si e/ou com um ambiente externo 

e que compõem um todo organizado. 

Existem diversos tipos diferentes de sistemas, entretanto os mesmos podem ser 

subdivididos em duas categorias principais: sistemas naturais e sistemas feitos pelo homem.  
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Os sistemas naturais, como o próprio nome já diz, são os sistemas encontrados na 

natureza; estes por sua vez, podem ser divididos em duas subcategorias básicas: os sistemas 

físicos (galáxias, geológicos, moleculares, etc.) e os vivos (animais, plantas, o próprio 

homem, etc).  

Já os sistemas feitos pelo homem, tais como: sistemas sociais, de transporte, 

comunicações, financeiros, também podem ser divididos em duas subcategorias: os 

automatizáveis e os não automatizáveis. Tal classificação pode ser feita levando-se em 

consideração diversos fatores como, por exemplo, custo, conforto, segurança, 

manutenibilidade e política, o que em outras palavras pode ser traduzido na determinação da 

essência do sistema (JÚNIOR, 2003, p. 5). 

A fim de estabelecer um processo produtivo, destinados a fornecer algum serviço para 

extração de minerais, ou para fabricação de um produto, a organização responsável deve 

desenvolver sistemas técnicos (COPLE, 2010, p. 10). 

Sistema técnico é um dispositivo manufaturado complexo utilizado na implementação 

de processos produtivos (CÔRTES, 2006, p. 23). 

O sistema não consiste somente do “produto de operações” (que é utilizado pelo 

consumidor), mas também de outras partes associadas ao processo de apoio e ao comando do 

sistema. O subsistema de operações consiste na fabricação de um ou mais produtos finais, que 

acabarão nas mãos dos usuários finais. Este é o subsistema responsável pelos ativos físicos 

(bens de capital) que geram produtos e serviços para o meio externo. 

Já os subsistemas associados como abastecimento, apoio logístico e de comando são 

executados utilizando produtos capacitadores, que “capacitam” os produtos finais a serem 

postos, mantidos e retirados de serviço. A Figura 10 ilustra um esquemático do sistema 

técnico. 
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Figura 10 – Esquemático do Sistema Técnico 

Fonte: Brick, 2002 
 

Uma organização industrial tem um número elevado de sistemas técnicos, cada um 

deles com uma função bem definida e inter-relacionada por um fluxo de massa, energia e 

informação. Cada função individual contribui para alcançar a função global proposta para a 

organização (FUENTES, 2006, p. 21). 

Dentro de um sistema técnico, o subsistema de apoio logístico é o responsável por 

disponibilizar os meios para a realização das tarefas de manutenção, como por exemplo, 

ferramentas, pessoal qualificado, pedidos de sobressalentes, ações de manutenção, sendo o 

setor que de fato executa as ações de manutenção dos ativos físicos de uma organização. 

 
 

2.6 SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL 

 
 
Toda empresa utiliza-se de dados. Por dados entende-se quantidade de produtos, 

custos de matéria-prima e de mão-de-obra, número de empregados, dentre outros mais. 

Porém, esses dados em sua forma bruta pouco contribuem para o decisor na busca de uma 

visão mais integrada de uma determinada situação.  

Tais decisores necessitam obter uma visão mais integrada da situação, e para isto 

utilizam-se de dados transformados, que pode-se classificar de informação. A informação, ao 

ser utilizada pelo decisor, pode modificar ou afetar o comportamento existente na organização 

(SILVA, 2008, p. 96). 
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O papel que os Sistemas de Informação exercem nas organizações é fundamental e sua 

relação é inexorável. Eles exercem impactos na estrutura organizacional, influenciando a 

cultura, as filosofias, as políticas, os processos e os modelos de gestão. Estes geram 

informações eficientes e eficazes para a gestão da organização, atendendo às necessidades da 

mesma em sua complexidade organizacional, dentro de padrões de qualidade total de 

informações (REZENDE; ABREU, 2010, p. 122). 

O objetivo geral dos sistemas de informação é disponibilizar para a organização as 

informações necessárias para que ela atue em um determinado ambiente. Toda atuação na 

gestão das empresas apoia-se na utilização de informações, que são a base do processo de 

decisão. 

O conceito de Sistema de Informação para Laudon (2004, p. 53) pode ser definido 

tecnicamente como um conjunto de componentes inter-relacionados que coleta (ou recupera), 

processa, armazena e distribui informações destinadas a apoiar a tomada de decisões, a 

coordenação e o controle de uma organização. 

Na concepção de Silva (2008, p. 30) um sistema de informação é a coleta, a 

organização e a distribuição de dados, de tal modo que eles se tornem significativos como 

informações. 

De acordo com Langefors (1973, p. 122), os sistemas de informação se desenvolvem 

em uma empresa segundo três níveis de decisões: estratégico, tático e operacional. 

As decisões estratégicas se dão nos altos escalões da empresa e geram atos cujo efeito 

é duradouro e difícil de reverter. Essas emanam do planejamento a longo prazo da companhia, 

conhecido como planejamento estratégico.  

As decisões táticas se dão nos escalões intermediários da empresa e geram atos de 

efeito a prazo mais curto tendo, porém menor impacto no funcionamento da companhia. As 

decisões táticas emanam do planejamento e do controle gerencial da empresa.  

Por último as decisões operacionais estão ligadas ao controle operacional da empresa. 

Essas visam alcançar os padrões de funcionamento preestabelecidos.  

É importante ressaltar que o tipo de decisão que é tomada em cada um dos níveis 

acima apresentados requer graus diferentes de agregação de informação; em outras palavras, 

diferentes níveis de decisão requerem diferentes tipos de relatórios, com diferentes graus de 

agregação da informação.  

Os sistemas de informações gerenciais suprem os gerentes com relatórios sobre o 

desempenho passado e presente da empresa, auxiliando o papel informativo dos gerentes, 
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ajudando-os a monitorar o desempenho atual da empresa e a prever o desempenho futuro 

(LAUDON, 2004, p. 90). 

Segundo Langefors (1973, p. 141), os elementos de um sistema de informação 

gerencial são: 

 

• Métodos e procedimentos: estes termos se referem às instruções detalhadas 

delineando serviços, responsabilidades e operações, sendo também importantes nas 

instruções formais para o sistema operacional. 

• Equipamento: o design do sistema de informação deve levar em conta a utilização 

econômica do equipamento. 

• Informação: a informação é o item mais importante na implementação de um SIG. 

O SIG deverá prover os dados relevantes e omitir o que não for necessário. Os 

dados relevantes são aqueles que contribuem para o sucesso da organização. 

• Organização: o SIG não deverá relatar somente a organização de seus próprios 

processos, mas sim para a organização em geral. 

• Dinheiro: concebe-se aqui que o dinheiro serve como medida de valor da 

informação pelo fato de que os custos podem ser levados em conta na construção e 

operação de um SIG. 

•  Pessoas: refere-se às pessoas que fazem o sistema e aquelas que o utilizam. 

 

De acordo com Rezende e Abreu (2010, p. 129) os sistemas de informação, 

independentemente de seu nível ou classificação, têm como maior objetivo auxiliar os 

processos de tomada de decisão na empresa. Sendo que para o mesmo, as características 

atuais dos sistemas de informação apresentam-se principalmente da seguinte maneira: 

 

• Grande volume de dados e informações. 

• Complexidade de processamentos. 

• Muitos clientes e usuários envolvidos. 

• Contexto abrangente, mutável e dinâmico. 

• Interligação de diversas técnicas e tecnologias. 

• Suporte à tomada de decisões empresariais. 

• Auxílio na qualidade, produtividade e competitividade organizacional. 
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Dessa forma, é preciso planejamento, organização e qualidade nos sistemas de 

informação para atender a todas essas características e dar conta do objetivo, foco e 

inteligência empresarial das organizações. 

 

 

 



3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
 
 
Esta seção apresenta algumas publicações e artigos que abordam temas afins ou 

semelhantes ao estudado neste trabalho. Durante a pesquisa bibliográfica foi observado que 

diversos autores discutiram temas relacionados a este trabalho: banco de dados de 

confiabilidade, sistema de coleta de dados, modelagem de sistemas de manutenção, sistema de 

informação gerencial de manutenção e organização da manutenção. Entretanto, nos trabalhos 

pesquisados não houve relatos de uma proposta que abordasse a integração destes temas. 

Akhmedjanov (2001) apresenta a história de desenvolvimento e uma visão geral das 

bases de dados de confiabilidade existentes na literatura, relatando o tipo de informação que 

cada fonte possui. Banco de dados como OREDA Handbook (Offshore Reliability Data), MIL 

(Military Handbook), EIREDA (European Industry Reliability Data Bank), IEEE Std 500 

(Electrical, Electronic, Sensing Component, and Mechanical Equipment Reliability Data) 

entre outros são descritos pelo autor. 

Entretanto, conforme mencionado anteriormente, algumas informações 

imprescindíveis para auxiliar a tomada de decisões não são fornecidas nestas fontes de dados. 

Para solucionar tal problema, muitas instituições coletam os próprios dados, utilizando para 

isto guias para a coleta de dados de confiabilidade e manutenibilidade de materiais.  

No que tange o cenário brasileiro um dos guias mais populares é a NBR 13533, que 

trata da coleta dos dados de campo relativos à confiabilidade, mantenabilidade, 

disponibilidade.  

Já no cenário internacional a norma ISO 14224 tem grande destaque, assim como o 

guia utilizado para a elaboração do banco de dados OREDA Handbook, denominado de 

OREDA - Guideline for Data Collection. 



 45 

Existem também propostas de desenvolvimento de sistemas de coleta de informações 

específicas para sistemas de interesse, como proposto por Sivini (2006), para estações 

redutoras de pressão de gás natural utilizando inferência bayesiana. 

Segundo Pintelon (1999, p. 12) a evolução dos sistemas de informações traz consigo 

diversas oportunidades para as organizações, principalmente na área do gerenciamento da 

manutenção, já que a mesma requer diversas interações com outras áreas e é parte 

fundamental no processo de planejamento estratégico do negócio. A mesma aborda em seu 

estudo algumas importantes oportunidades criadas pela evolução do sistema de informação, 

apontando algumas situações onde a mesma é aplicada para a gestão de manutenção. 

Dentro deste contexto Côrtes (2006) propõe uma abordagem para o desenvolvimento 

de sistemas de informação para o projeto, a implantação e a gerência de cadeia logística de 

sistemas técnicos. Carvalho (2000) implementa um protótipo de um sistema de informação 

gerencial, utilizando a lógica fuzzy como ferramenta de busca da informação sobre a alocação 

de funcionários para fazer a manutenção nas máquinas. 

Já Santos (2009) propõe a construção e utilização de um indicador para monitorar e 

controlar a qualidade das informações que podem ser obtidas a partir dos controles de eventos 

de falha e manutenção em equipamentos da indústria petrolífera. 

Arts (1998, p.7) afirma que a gestão requer informações sobre o desempenho para 

poder controlar o processo de manutenção de uma maneira eficiente e eficaz.  

Observando a importância dos indicadores de desempenho para a otimização da 

manutenção Parida e Kumar (2006) identificaram questões e desafios associados ao 

desenvolvimento e implementação de um sistema de medição de desempenho de manutenção.  

Muchiri (2010, p. 299) e Pinjala (2004) propõem indicadores para medir o 

desempenho da manutenção, ambos concordando que os indicadores não devem ser definidos 

de maneira isolada, e sim resultado da interação da manutenção com outros setores da 

organização. 

Para a elaboração destes indicadores o fator custo da manutenção deve sempre estar 

presente, já que este é um dos principais fatores a serem monitorados na organização como 

afirma Horner (1997, p. 275). 

Duffuaa (2000) relata que os modelos conceituais para sistemas de manutenção são os 

elementos chave para o sucesso da manutenção e propõe uma abordagem para o mesmo. 

Além deste autor, Sherwin (2000) e Márquez e Heguedas (2004 e 2009) também apresentam 

modelos conceituais genéricos para a gestão de manutenção e discutem as melhorias que estes 

podem oferecer às organizações. 
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Uma das linguagens que podem ser utilizadas para a elaboração destes modelos é a 

Linguagem Unificada de Modelagem (UML - Unified Modeling Language). Pilla (2009) 

apresenta uma proposta de modelo conceitual do processo de análise de custo de ciclo de 

vida, baseado em diagramas de classe da linguagem UML. Júnior (2003) também utiliza esta 

linguagem para desenvolvimento de um sistema de controle de manutenção de equipamentos 

industriais. 

Existe uma série de autores como Pintelon e Pinjala (2006), Horner (1997), Vanneste 

(1994), que abordam uma estratégia para otimizar o modelo de gestão de manutenção baseado 

em informações advindas de um sistema de informações de materiais e de seus indicadores. 

Estas abordagens identificam e avaliam a eficácia de uma dada estratégia de manutenção em 

uma empresa, auxiliando na gestão estratégica da manutenção. 

Kodali (2009, p. 56) propõe uma metodologia de análise multicritério baseada em 

indicadores de desempenho para auxiliar a decisão de otimização do sistema de manutenção 

de uma organização. Da mesma forma Liu (2004) quantifica a eficiência relativa de 

manutenção da planta entre um grupo de unidades, utilizando a metodologia de análise 

envoltória de dados (DEA - Data Envelopment Analysis). 

Entretanto resultados mais apurados do desempenho de um sistema de manutenção 

podem ser obtidos através de modelos matemáticos, que simulam o desempenho de sistemas 

técnicos, ajudando a responder as questões como qual o melhor nível de estoque de 

sobressalentes, qual o intervalo ótimo entre manutenções preventivas, a dimensão da equipe 

de manutenção, a quantidade de ferramentas especiais necessárias, o custo de ciclo de vida do 

sistema, entre outros. 

Márques e Heguedas (2001) apresenta um destes modelos matemáticos que explora as 

mudanças entre as flexibilidades e complexidades dos modelos de sistemas reparáveis, e 

apresenta uma comparação em termos de requisitos de dados e potenciais benefícios obtidos 

pelos modelos propostos. 

Outro modelo, proposto por Almeida (2001), lida com dois problemas particulares da 

manutenção, o custo e o tempo de interrupção do reparo devido aos atrasos administrativos. Já 

Brick e Uchôa (2007) apresentam um modelo de programação para análise de nível de reparo 

(LORA – Level of Repair Analysis). 

Vanneste (1994, p. 243) relata a dificuldade de utilização de tais modelos, pois os 

mesmo requerem parâmetros de entrada muitas vezes difíceis de obter, pois as organizações 

não dão a devida atenção à coleta e armazenamento de informações fundamentais para tais 

análises. Esta constatação reforça a necessidade de implementação dos SIGs de materiais. 
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Da mesma maneira Sherwin (2000, p. 139) afirma que os modelos matemáticos não 

podem ser aplicados sem um sistema para coletar dados detalhados sobre a operação, 

manutenção, falha, modificação e os custos das máquinas e outros equipamentos que 

compõem a planta. O mesmo também relata que qualquer modelo de gestão, que não permita, 

ou não dê devida importância aos dados coletados, a análise e feedback, não é útil para 

aqueles que desejam aplicar os modelos matemáticos. 

Além das aplicações relatadas anteriormente são encontradas na literatura outras 

aplicações para o sistema de informação gerencial. Márquez e Heguedas (2004) apresenta os 

resultados obtidos do estudo das causas de falhas de máquinas de terraplenagem, utilizando 

para isto os registros de manutenção.  

Vanneste (1994) analisa os dados obtidos de uma lista de ocorrência de falhas para 

determinar os principais problemas encontrados na qualidade e na eficiência dos 

equipamentos de uma fábrica de concreto. Já Isaksen (2009) analisa as variáveis que 

influenciam a taxa de falha de equipamentos na indústria de óleo e gás.  

O SIG também pode ser utilizado como referência para comparações com outras 

organizações ou com outros setores, conforme Mitchell (2002) sugeriu ao comparar a 

desempenho da manutenção com outras áreas de uma organização, ou como fonte de 

informações para avaliar a percepção do gerente de manutenção no que diz respeito ao 

planejamento e à competitividade da organização, como propõe Reis (2009) em seu estudo. 

 

 

 

 

 

 



4 METODOLOGIA 

 
 
 
O estudo foi desenvolvido orientando-se a partir da literatura, abrangendo 

principalmente as questões de coleta de dados, organização da manutenção, atores envolvidos 

na tomada de decisão de um sistema de manutenção, sistema de informação gerencial, entre 

outros. Além disto, fundamentos teóricos de confiabilidade, disponibilidade e 

manutenibilidade foram utilizados com o objetivo de determinar as informações a serem 

tomadas pelos decisores. 

A constatação do problema foi identificada através de pesquisas bibliográficas, visitas 

ao local especificado como estudo de caso, entrevistas com os especialistas da instituição e 

visitas a outras organizações de manutenção da indústria do petróleo e aviação civil que lidam 

com problemas similares. 

Primeiramente foram identificadas as etapas e o modo de funcionamento de um SIG, 

que vise auxiliar a gestão do processo de apoio logístico de ativos físicos. Foi identificado que 

o SIG inicialmente é dividido em quatro partes principais: coleta de dados, tratamento dos 

dados, elaboração dos indicadores e utilização da informação para a tomada de decisão.  

A primeira etapa diz respeito aos principais dados a serem coletados, à maneira como 

estes devem ser preenchidos, bem como os setores responsáveis por esta coleta. A segunda 

etapa descreve os tratamentos estatísticos aos quais os dados devem ser submetidos. A 

terceira etapa identifica os indicadores que podem ser fornecidos ao sistema de apoio 

logístico. A última etapa do SIG trata da maneira como tais informações podem ser utilizadas 

pelos atores do sistema técnico. De uma maneira geral a o funcionamento do SIG pode ser 

representada através da Figura 11. 
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Figura 11 – Esquemático do Funcionamento do SIG 

 

A partir do entendimento do funcionamento do SIG, foram identificados dentro de 

uma organização genérica que possui um sistema de apoio logístico, os atores encarregados 

pela gestão dos ativos físicos, suas responsabilidades, bem como a estrutura organizacional de 

um sistema de manutenção. Em seguida, foram identificadas as principais decisões em cada 

nível, relativas à gestão dos ativos físicos, às quais os atores do sistema têm de lidar em sua 

rotina de trabalho. A partir do entendimento da necessidade de cada ator, foram propostas as 

informações necessárias, em forma de indicadores, para auxiliar a tomada de decisão. 

Após a identificação das informações necessárias, foram verificados os dados a serem 

coletados para a elaboração dos indicadores de manutenção, bem como o tratamento aos quais 

os mesmo podem ser submetidos para garantir sua qualidade. 

Em seguida o modelo proposto foi comparado ao atual sistema utilizado pela Marinha 

do Brasil, através de entrevistas com pessoal especializado da instituição. 

Em virtude da natureza do objetivo desta pesquisa a mesma pode ser classificada 

como: aplicada, exploratória e bibliográfica. 

Assim sendo considera-se uma pesquisa aplicada, pois objetiva gerar conhecimentos 

para a aplicação prática, dirigida a assuntos específicos as atividades de manutenção.  

Quanto aos seus objetivos esta é também uma pesquisa exploratória, na medida em 

que busca levantar dados, especificação de técnicas e outras informações pertinentes a partir 

de pesquisa em campo. 

Pode-se também, classificar este estudo como uma pesquisa bibliográfica, uma vez 

que as fontes principais de dados, metodologia, indicadores e informações sobre os atores 

foram obtidas através de pesquisa na literatura nacional e internacional sobre SIGs de 

material. 

 



5 SIG PARA UM SISTEMA DE APOIO LOGÍSTICO 

 
 
 

5.1 ORGANIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS ATORES 

 
 
Com a finalidade de servir como referência para a elaboração de um modelo 

conceitual de um SIG, que auxilie na gestão de um sistema de apoio logístico, foi proposto 

um sistema de manutenção genérico baseado em diversos modelos existentes, tanto na 

literatura (conforme apresentado no Capítulo 2), quanto na experiência das organizações. O 

sistema de manutenção adotado foi o mais genérico possível, para garantir que o SIG 

elaborado possa ser personalizado para a maioria das organizações.  

É importante ressaltar que os atores, bem como suas responsabilidades e ações, que 

compõem o sistema de manutenção proposto podem ser alterados dependendo da estrutura e 

finalidade da organização. Além disso, algumas ações propostas podem ser realizadas por 

mais de um setor mencionado. O sistema de manutenção adotado neste estudo está 

apresentado na Figura 12. 
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Figura 12 – Sistema de Manutenção Adotado 

 

Através do sistema proposto pode-se verificar a relação existente entre o sistema 

produtivo e o sistema de apoio logístico dentro de uma corporação. O sistema produtivo envia 

demandas de manutenção, enquanto o sistema de apoio logístico tem por objetivo principal 

garantir a disponibilidade do sistema. 

Entre os atores envolvidos no sistema de manutenção, de uma maneira geral podem-se 

identificar os seguintes setores e suas responsabilidades: 

 

• Direção da Organização: responsável pelas decisões estratégicas da organização 

tem como função estabelecer a missão e os objetivos do sistema de manutenção, 

além de ser o setor responsável pela gestão dos ativos, pelos níveis desejados de 

aprestamento e capacidade produtiva das unidades sob sua responsabilidade. 

• Gestor da Manutenção: responsável por planejar todo o sistema de manutenção de 

uma organização, definindo questões como localização, escalões de manutenção. 
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• Abastecimento: realiza as tarefas de fornecimento de equipamentos, ferramentas, 

consumíveis, sobressalentes e demais recursos necessários para as ações de 

manutenção. 

• Organizador da Manutenção: este ator é o responsável pelo planejamento e 

controle das ações de reparo realizadas por um determinado escalão de 

manutenção. Sendo assim programa treinamentos, aloca recursos, gerencia a 

análise de tarefas, padroniza procedimentos. 

• Líder da Equipe de Manutenção Preventiva: líder operacional do grupo que efetiva 

as ações de manutenção programadas, testes e atividades de inspeção dentro de um 

determinado escalão de manutenção. 

• Líder da Equipe de Manutenção Corretiva: líder operacional do grupo que efetiva 

as ações de manutenção corretiva, sendo responsável por seguir os manuais de 

reparo e garantir a qualidade dos serviços realizados. 

• Outros Setores: existem outros setores dentro de uma organização que realizam 

atividades direta ou indiretamente relacionadas ao processo de apoio logístico. 

Dentre estes setores podemos citar: segurança, meio ambiente, engenharia de 

projeto. Existem também setores externos que se relacionam com o sistema de 

manutenção de uma organização, visando à troca de informações entre as 

corporações. 

• Mantenedor: setor responsável pela execução das ações de manutenção. 

 
 

5.2 INFORMAÇÕES E INDICADORES PARA A TOMADA DE DECISÃO 

 
 
Após a proposição da estrutura organizacional de manutenção e a identificação dos 

seus atores e de suas responsabilidades, são discutidas as decisões que casa nível lida em sua 

rotina de trabalho. A partir da identificação das decisões a serem tomadas são propostos às 

informações necessárias, em forma de indicadores, para auxiliar a tomada de decisão. 

Existem diversos parâmetros no processo de apoio logístico que podem ser utilizados 

para mensurar o desempenho da organização. Medidas de custo e frequência de falhas 

fornecem indicações a respeito da eficiência e eficácia dos programas de manutenção e 

confiabilidade. 

Os indicadores também podem ser utilizados para auxiliar a organização na 

otimização dos cronogramas de manutenção preventiva. Informações a respeito das causas e 



 53 

consequências das falhas, além dos dados referentes ao suprimento de sobressalentes podem 

ser obtidas através destes parâmetros. 

 
 

5.2.1 Direção da Organização 

 
 
Este setor é o responsável pelas decisões estratégicas da organização, tendo como 

interesse conhecer o desempenho do sistema de manutenção como um todo, além de ser o 

responsável pela gestão dos ativos e no efeito que a disponibilidade tem sobre a capacidade 

produtiva da organização. 

 
 

5.2.1.1 Decisões que Afetam a Eficácia dos Ativos  

 
 
A Direção da Organização é responsável pela gestão, estratégia e cultura da 

manutenção dos ativos físicos. Assim, a mesma pode verificar o êxito dos processos utilizados 

na organização, através de indicadores que forneçam a frequência da descontinuidade 

operacional e a disponibilidade dos ativos.   

Os seguintes indicadores podem auxiliar neste acompanhamento (ISO 14224, 2006, p. 

162): 

 

• Capacidade Produtiva (I1), que é o percentual de produção potencial que pode ser 

de fato alcançada. 

• Frequência de Falhas na Produção (I2), que pode ser definido como o número de 

falhas que causaram perda de produção.  

• Disponibilidade Operacional (I3), que refere-se ao percentual de tempo disponível 

para operação quando toda manutenção (corretiva e preventiva) é considerada 

como parada operacional.  

Através destes indicadores é possível determinar se os objetivos traçados estão sendo 

alcançados. Caso os mesmos não estejam sendo atingidos, tais indicadores podem auxiliar o 

gestor na mudança estrutural no sistema de apoio logístico.  
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5.2.1.2 Decisões que Afetam a Eficiência dos Ativos 

 
 
O gestor dos ativos deve acompanhar os valores gastos com a manutenção na 

organização ao longo de um período definido, identificando o excesso ou a falta de recursos 

financeiros, com o objetivo de decidir se estes valores devem ser reduzidos ou incrementados.  

Assim o gestor pode utilizar o indicador Custo de Manutenção Relacionado ao Custo 

Total, denominado I4, que é a razão entre o custo total da atividade de manutenção e o custo 

total do ativo. Através deste indicador é possível comparar a tendência dos custos de 

manutenção ao longo de um período ou compará-lo com outras organizações ou setores da 

própria organização (ISO 14224, 2006, p. 163). 

Além de decidir se deve incrementar ou reduzir os gastos com manutenção a Direção 

da Organização deve decidir sobre a alocação ótima dos recursos. Desta forma o indicador 

Perda de Produção (I5), que acompanha os custos da perda de produção devido às ações de 

manutenção, pode quantificar de uma maneira geral o custo das falhas para a organização 

identificando os principais contribuintes para as perdas de produção. Assim, após a 

verificação dos setores onde as falhas causam as maiores perdas, é possível identificar quais 

recursos devem ser alocados preferencialmente (ISO 14224, 2006, p. 163). 

 
 

5.2.2 Abastecimento 

 
 
Este ator é o responsável por toda a logística e administração da aquisição de bens, 

referentes ao sistema de manutenção. Assim informações referentes a atrasos logísticos, 

atrasos administrativos, ordens de compras de sobressalentes e consumíveis são 

imprescindíveis para suas atividades. 

 
 

5.2.2.1 Decisões que Afetam a Eficácia dos Ativos  

 
 
O Abastecimento comumente tem de decidir dentre uma lista de fornecedores, aqueles 

onde os sobressalentes devem ser preferencialmente adquiridos. Assim, o indicador Tempo de 

Compra de Sobressalentes e Consumíveis (I6), pode auxiliar no acompanhamento dos 

fornecedores de sobressalentes mais pontuais nas entregas dos pedidos de compras. O 

indicador Custo de Sobressalentes e Consumíveis (I7) examina a tendência dos custos com 
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sobressalentes, verificando quais os tipos que apresentam os maiores custos. Além disso, o I7 

pode ser utilizado para solicitar redução de preço junto aos fornecedores de sobressalentes 

mais requisitados. 

Já o indicador Movimentação do Estoque de Manutenção (I8), que acompanha a razão 

entre o número de sobressalentes utilizados do estoque e o número total de sobressalentes em 

estoque por um determinado período de tempo, visa auxiliar as decisões a respeito da 

movimentação dos sobressalentes em estoque. 

 
 

5.2.2.2 Decisões que Afetam a Eficiência dos Ativos 

 
 
Este setor deve mensurar os atrasos logísticos e administrativos durante as atividades 

de manutenção preventiva e corretiva, identificando as causas destes atrasos. Assim, a área de 

abastecimento é responsável por tomar as decisões sobre quais medidas são as mais eficientes 

para reduzir o tempo de atraso logístico ou administrativo.  

Os indicadores Taxa de Atraso de Manutenção devido à Restrição de Logística (I9) e 

Taxa de Atraso de Manutenção devido à Restrição Administrativa (I10), que podem ser 

calculados pela razão entre as horas de atraso e o total de horas trabalhadas para realizar uma 

determinada manutenção, podem auxiliar neste acompanhamento (KUMAR, 2006, p. 247). 

Entretanto não basta somente quantificar os atrasos logísticos e administrativos, é 

necessário identificar as razões para tais situações, conforme sugere o indicador Causa de 

Atraso de Manutenção (I11), que mede o percentual de cada causa de atraso de manutenção.  

O Abastecimento pode ter de lidar com decisões relativas a otimização das atividades 

e das equipes de compra de sobressalentes. O indicador Número de Sobressalentes e 

Consumíveis Comprados (I12) pode identificar a tendência de aumento ou redução nas ordens 

de compra de sobressalentes. Este indicador também pode auxiliar na tomada de decisão 

referente à identificação de quais tipos de sobressalentes necessitam de maior ou menor 

variedade de fornecedores cadastrados na Vendor List da organização (KUMAR, 2006, p. 

247). 

 
 

5.2.3 Gestor da Manutenção 
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Este ator tem como responsabilidade controlar os custos, realizar a análise de ciclo de 

vida dos itens atrelados à manutenção, bem como a definição dos tipos e fornecedores de 

materiais que apresentam os melhores desempenhos com relação ao seu aprestamento. Além 

das incumbências anteriores, este ator tem a responsabilidade de trocar informações a respeito 

da eficiência e eficácia do sistema de manutenção de sua organização com outras corporações. 

 
 

5.2.3.1 Decisões que Afetam a Eficácia dos Ativos  

 
 
O Gestor da Manutenção é o responsável por avaliar a eficácia da manutenção 

preventiva quando comparada com o total de manutenção realizada. Assim, o mesmo deve 

decidir se o atual plano de manutenção está projetado adequadamente, caso não esteja o ator 

deve propor aos seus subordinados, alterações no plano. 

O indicador Índice de Manutenção Preventiva (I13), que representa a razão entre o 

número de manutenções preventivas realizadas sobre o total de manutenção realizadas, pode 

auxiliar o gestor nesta decisão. Elevados valores deste indicador podem apontar para um 

excesso de manutenção preventiva, enquanto reduzidos valores deste podem indicar falhas na 

manutenção planejada (ISO 14224, 2006, p. 162). 

O Gestor da Manutenção é um dos responsáveis por planejar e definir os principais 

objetivos da manutenção. Um dos índices que pode quantificar a eficácia destes objetivos é a 

disponibilidade. O índice I3, que mede a disponibilidade operacional do ativo, é um dos 

principais indicadores do sistema de manutenção e tem por objetivo fornecer informações 

para o planejamento da produção. Já a Disponibilidade inerente (I14), que mede o tempo 

disponível para operação quando somente a manutenção corretiva é considerada como parada 

operacional, indica a disponibilidade do equipamento, sistema ou ativo com ênfase na 

confiabilidade intrínseca dos equipamentos (ISO 14224, 2006, p. 162). 

Assim, nas situações onde os índices I3 e I14 apresentarem valores abaixo dos 

objetivos traçados, caberá ao Gestor da Manutenção decidir por mudar a estrutura 

organizacional ou alterar os objetivos do sistema de apoio logístico. 

 
 

5.2.3.2 Decisões que Afetam a Eficiência dos Ativos 
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É responsabilidade do Gestor da Manutenção decidir a respeito do número ótimo de 

colaboradores no serviço de manutenção. Assim o indicador Taxa de Utilização de Mão de 

Obra (I15), que é a razão entre o total de horas gastas em tarefas de manutenção e o total de 

horas disponíveis, pode auxiliar o gestor da manutenção a dimensionar a equipe (MUCHIRI, 

2011, p. 299). 

O Gestor da Manutenção tem por um dos objetivos o gerenciamento dos gastos com 

terceirizados, verificando seus custos ao longo dos anos. Assim, este ator pode decidir por 

reduzir ou aumentar os recursos empregados com terceirizados. O indicador Custo de 

Terceirizados (I16) tem por objetivo acompanhar os gastos específicos com terceirizados. 

Assim como ocorre com a Direção da Organização, é responsabilidade do Gestor da 

Manutenção verificar os valores gastos com a manutenção na organização, que abrangem o 

somatório dos custos de pessoal, serviços, materiais e encargos ao longo de um período. 

Através deste acompanhamento é possível identificar o excesso ou a falta de recursos 

financeiros em um determinado setor, propondo desta forma alterações nos recursos 

empregados. Este acompanhamento pode ser realizado através do indicador Custo de 

Manutenção Relacionado ao Custo Total, denominado I4. 

Outra questão com a qual o Gestor de Manutenção tem de lidar diz respeito à 

otimização do planejamento, localização e dimensionamento dos escalões de manutenção. 

Caso estes escalões não estejam corretamente projetados, este ator deverá decidir quais 

alterações devem ser tomadas para aumentar a eficiência do mesmo. 

Assim, além do índice I15 discutido anteriormente, o indicador Utilização do Escalão 

de Manutenção (I17), que é a razão entre o número de ordens de serviços realizadas pelo 

escalão sobre o total ordens de serviço, e o indicador Homem-Hora Gasta por Escalão (I18), 

que é o quantidade de homem-hora gasta pelo escalão sobre o total de homem-hora gasta, 

podem auxiliar na tomada de decisão (PINJALA, 2004, p. 219). 

 

5.2.4 Organizador da Manutenção 

 
 
É o ator responsável pelo planejamento e controle das ações de reparo realizadas por 

um determinado escalão de manutenção e por garantir a disponibilidade dos materiais sob sua 

responsabilidade. 

 
 



 58 

5.2.4.1 Decisões que Afetam a Eficácia dos Ativos  

 
 
Os tipos e os volumes de ordens de serviço atendidos dentro de um mesmo escalão é 

uma importante informação para este ator. Através desta informação é possível identificar os 

equipamentos que sofreram um número inadequado de manutenção e os escalões que não as 

realizaram corretamente. Através destes dados o Organizador da Manutenção pode propor 

alterações na estrutura de atendimento das ordens de serviço de um escalão. 

Os indicadores Número de Manutenções Preventivas Realizadas (I19), Número de 

Manutenções Corretivas Realizadas (I20), Taxa de Manutenções Realizadas, que é a razão 

entre o número de ordens de serviço realizadas e o número de ordens de serviço recebidas 

(I21), podem ser utilizados para auxiliar na decisão desta questão (ISO 14224, 2006, p. 163). 

Outra preocupação do Organizador da Manutenção é avaliar o tempo gasto nas tarefas 

de manutenção. A partir desta informação o ator pode avaliar se os procedimentos de 

manutenção estão sendo realizados dentro do tempo previsto na programação, ou se os 

mesmos necessitam ser revistos. A eficácia na realização das tarefas pode ser estimada através 

dos seguintes indicadores: 

 

•  Taxa de Resposta da Demanda de Trabalho (I22), que mensura a percentagem de 

trabalhos que duraram mais que um determinado período de interesse (como por 

exemplo, 5 dias). 

• Índice de Cumprimento das Manutenções Corretivas (I23), que informa o 

percentual das ordens de manutenção corretivas executadas dentro do prazo. 

• Índice de Cumprimento das Manutenções Preventivas (I24), que informa o 

percentual das ordens de manutenção preventivas executadas dentro do prazo. 

 

Por último, o indicador I25, conhecido como Backlog, indica a carga futura de 

trabalho, ou seja, a quantidade de dias úteis necessários para concluir todos os serviços 

pendentes, caso não haja novas demandas. Através deste indicador o Organizador da 

Manutenção pode planejar as atividades de manutenção em curto prazo (MUCHIRI, 2011, p. 

299). 

 
 

5.2.4.2 Decisões que Afetam a Eficiência dos Ativos 
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O Organizador da Manutenção é o responsável por alocar os recursos dentro do seu 

escalão, assim deve decidir sobre a alocação mais eficiente dos colaboradores de um mesmo 

escalão. O indicador Taxa de Homem-Hora Gasta em Manutenção Preventiva (I26) quantifica 

as horas gastas em ações de manutenção preventiva, auxiliando no dimensionamento desta 

equipe, enquanto o indicador Taxa de Homem-Hora Gasta em Manutenção Corretiva (I27) 

realiza a mesma função para a equipe de manutenção corretiva (MUCHIRI, 2011, p. 299). 

Entretanto, não basta ao Organizador da Manutenção o conhecimento a respeito do 

número de colaboradores de seu grupo, este necessita de informações a respeito das 

habilidades de sua equipe. Normalmente uma equipe de manutenção é composta por pessoas 

com diversas habilidades como elétrica, mecânica, eletrônica, etc. Assim, além de definir a 

quantidade de recursos, o ator deve determinar as suas características.  

Os indicadores Homem-hora Gasta por Habilidade (I28) e Percentagem de Utilização 

por Habilidade (I29), que é o número de ordens de serviços realizadas por uma determinada 

habilidade dividida pelo total de ordens de serviço, podem identificar as habilidades mais 

demandadas de um setor ou até mesmo de uma organização, além de identificar os 

equipamentos que necessitam de mais recursos de uma determinada habilidade (PINJALA, 

2004, p. 219). 

Além dos recursos de pessoal, é de fundamental importância a definição das 

ferramentas especiais necessárias às atividades de manutenção. Assim, a disponibilidade de 

ferramentas especiais, como por exemplo, guindastes ou lanças, se tornam indispensáveis para 

o sucesso do processo de apoio logístico. Desta forma, decisões relativas ao tipo e quantidade 

ótima destes recursos precisam ser tomadas, e o indicador Taxa de Utilização de Ferramentas 

Especiais (I30), que mensura a disponibilidade das ferramentas especiais, tem grande 

destaque dento do SIG (PINJALA, 2004, p. 219). 

O Organizador da Manutenção frequentemente propõe novas medidas para reduzir o 

tempo de reparo ou aumentar a confiabilidade dos equipamentos, aumentando assim a 

produtividade do sistema. Este ator pode acompanhar os resultados de sua proposta através 

dos indicadores MTTF (I31) e MTTR (I32), identificando se tais medidas devem ser 

implementadas na organização ou descontinuadas (ISO 14224, 2006, p. 161). 

 
 

5.2.5 Líderes da Equipe de Manutenção Preventiva 
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A equipe de manutenção preventiva empenha-se em garantir a confiabilidade dos 

equipamentos através da execução das rotinas de manutenção programadas, testes e atividades 

de inspeção dentro de um determinado escalão. 

 
 
5.2.5.1 Decisões que Afetam a Eficácia dos Ativos  

 
 
Uma função importante para o Líder da Manutenção Preventiva diz respeito à eficácia 

da duração das atividades de manutenção, garantindo que a mesma esteja conforme o 

planejado. Caso as mesmas não estejam adequadas, este ator deverá decidir por alterar os 

procedimentos de manutenção ou modificar a equipe de manutenção. Para auxiliar nestas 

decisões os seguintes indicadores podem ser utilizados (ISO 14224, 2006, p. 161): 

 

• Eficiência de Mão de Obra (I33), razão entre a quantidade de homem-hora 

necessária para execução das ordens de serviço pendentes na carteira da 

manutenção industrial e o total de homem-hora disponível.  

•  Causa de Atraso de Manutenção (I11), que identifica as causas para os atrasos. 

•  Índice de Realização do Plano de manutenção Preventiva o (I24), indica o total de 

ordens de manutenção preventivas concluídas dentro do prazo. 

 
 

5.2.5.2 Decisões que Afetam a Eficiência dos Ativos 

 
 
Os Líderes da Equipe de Manutenção Preventiva necessita do conhecimento de quais 

equipamentos apresentam uma maior confiabilidade. A partir desta informação, este ator pode 

priorizar a compra de materiais com fornecedores que apresentam um desempenho superior. 

O MTTF, representado pelo índice I31, pode ser utilizado para definir a melhor 

distribuição estatística do tempo até falhar para uma determinada classe de equipamentos, 

auxiliando na tomada da decisão descrita anteriormente. É importante que os Líderes da 

Manutenção Preventiva possua o valor do MTTF distinguido em falhas críticas, degradadas e 

incipientes, para que o mesmo possa analisar o impacto de cada uma das falhas na 

continuidade operacional do ativo (ISO 14224, 2006, p. 161). 

O MTTF também pode ser de grande utilidade durante a definição da programação da 

rotina de manutenção. Por exemplo, equipamentos que historicamente apresentaram baixos 
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valores de MTTF, quando comparados aos seus pares em setores similares, poderiam ter sua 

frequência de manutenção programada aumentada, visando desta forma incrementar sua 

confiabilidade. De maneira similar o indicador I25 (Número de Manutenções Corretivas 

Realizadas), poderia ser utilizado para verificar a tendência de falhas de uma determinada 

classe de equipamentos ao longo de um dado período. 

Existem propostas gráficas para o acompanhamento das falhas de uma classe de 

equipamentos. Um exemplo seria a utilização do gráfico de CUSUM para avaliar se uma 

determinada frequência de falha é menor ou igual a um valor previsto. Outro gráfico que pode 

ser utilizado é o Diagrama Acumulativo das taxas de falha dos equipamentos. Ambos os 

gráficos serão apresentados item 5.4. 

 
 

5.2.6 Líderes da Equipe de Manutenção Corretiva 

 
 
Os Líderes da Equipe de Manutenção Corretiva empenha-se em garantir a 

manutenibilidade dos ativos, sendo responsável por seguir os manuais de reparo e garantir a 

qualidade dos serviços realizados. Uma parte determinante da manutenibilidade do sistema, 

bem como da resolução de problemas de falhas dos equipamentos depende do trabalho desta 

equipe. 

 

5.2.6.1 Decisões que Afetam a Eficácia dos Ativos  

 

É de fundamental importância para uma boa técnica de manutenção, o conhecimento a 

respeito das causas e dos possíveis modos de falha dos equipamentos. A partir desta 

informação, é possível para os Líderes da Equipe de Manutenção Corretiva, propor novas 

estratégias para as atividades de manutenção ou soluções para as ocorrências de falhas. 

Assim, através do indicador Percentual de Modo de Falha (I34) é possível a identificação do 

modo de pane de um equipamento. Já através do índice Percentual Causa de Falha (I35) é 

possível avaliar as circunstâncias durante a concepção, fabricação ou utilização que levaram a 

uma falha do equipamento (ISO 14224, 2006, p. 161). 

Os Líderes da Equipe de Manutenção pode mensurar a eficácia na execução da 

manutenção corretiva, quantificando o tipo de ordens de serviço que não atenderam aos 

requisitos mínimos de qualidade, utilizando para isto o indicador I36, Qualidade do Reparo, 

que acompanha à percentagem das tarefas de manutenção que necessitaram de retrabalho. A 
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partir desta informação o ator pode rever procedimentos de manutenção corretiva, visando seu 

aperfeiçoamento (MUCHIRI, 2011, p. 299). 

 
 

5.2.6.2 Decisões que Afetam a Eficiência dos Ativos 

 
 
O Líder da Equipe de Manutenção Corretiva necessita do conhecimento de quais 

equipamentos e de quais falhas apresentam um maior duração para execução do reparo. A 

partir desta informação, este ator pode priorizar a compra de materiais com fornecedores que 

apresentam uma manutenção corretiva mais rápida e eficiente. 

O MTTR, representado pelo índice I32, pode ser utilizado para definir a melhor 

distribuição estatística do tempo até o reparo para uma determinada classe de equipamentos 

(ISO 14224, 2006, p. 161). 

Assim como ocorre com a equipe de manutenção programada os métodos gráficos, de 

CUSUM e de densidade de dados, podem auxiliar o líder da manutenção corretiva na tomada 

de decisão, no que tange ao tempo de reparo dos equipamentos. 

 
 

5.2.7 Outros Setores 

 
 
Existem outros setores dentro de uma organização que realizam atividades direta ou 

indiretamente relacionadas ao sistema de apoio logístico. Tais setores visam à troca de 

informações com o objetivo principal de discutir as melhores práticas adotadas para o setor, 

comparando seus resultados. Estes setores têm interesse na troca de informação da maioria 

dos índices discutidos anteriormente. 

 
 

5.2.7.1 Decisões que Afetam a Eficácia dos Ativos  

 
 
Atualmente é de grande interesse o acompanhamento das falhas que ocasionam 

impactos para o meio ambiente. Através da identificação de quais falhas e equipamentos são 

mais críticos, é possível para a Área de Meio Ambiente propor alterações nos projetos ou 

incluir alguma barreira de proteção adicional, evitando desta forma o acidente ambiental. 

Assim, o indicador Falhas que Ocasionaram Impactos para Meio Ambiente (I37), quantifica 

os equipamentos e as falhas mais críticas para o sistema (HORNER, 1997, p. 277). 
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A Área de Segurança Pessoal é responsável por avaliar as falhas que possuem o 

potencial de causar danos às pessoas que trabalham na organização ou para a população. 

Assim, os equipamentos e falhas mais críticas para a segurança devem ser identificados e as 

decisões sobre quais alterações nos projetos devem ser realizadas, podem ser auxiliados pelo 

indicador Falhas que Ocasionaram Impactos para Segurança (I38), que acompanha o número 

de falhas de equipamentos que ocasionaram impactos para segurança das pessoas (HORNER, 

1997, p. 277). 

 
 

5.2.7.2 Decisões que Afetam a Eficiência dos Ativos 

 
 
Para a Equipe de Projeto, responsável pela elaboração de um sistema, é essencial o 

conhecimento a respeito do comportamento das falhas e dos reparos dos equipamentos a 

serem projetados. A partir destas informações é possível tomar decisões a respeito do número 

de equipamentos redundante necessários para um sistema. Assim, para um sistema que requer 

uma alta confiabilidade pode ser interessante à instalação de um equipamento reserva, que em 

caso de falha do equipamento principal entrará em operação. 

Desta forma, além dos valores de MTTF, MTTR pode ser interessante o conhecimento 

do indicador Eficiência de Equipamentos Reservas (I39), que é a razão entre o número de 

ordens de serviços em equipamentos com reserva que ocasionaram perda de produção sobre o 

número total de ordens de serviço de equipamentos com reserva (PINJALA, 2004, p. 219). 

Além da Equipe de Projeto, os Fabricantes de Equipamentos podem utilizar os mesmo 

indicadores fornecidos pela organização para fabricar e projetar equipamentos mais baratos, 

duráveis e com reparos mais simples e fáceis de serem executados. 

 

5.2.8 Mantenedor 
 
 
O Mantenedor é o responsável pela execução das tarefas de manutenção, bem como 

pela coleta dos dados dos equipamentos, das falhas e das manutenções que serão discutidos no 

item 5.3. 

O Mantenedor deve ter acesso às rotinas de manutenção e aos procedimentos de 

manutenção preventiva e corretiva, pois estes atores executam as tarefas de manutenção e 

necessitam do conhecimento das técnicas, ferramentas, condições de segurança e duração 

esperada de cada ordem de serviço. 
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O Mantenedor também necessita do conhecimento a respeito dos códigos de 

identificação dos catálogos de todas as peças e equipamentos do ativo. Através desta 

informação o ator pode solicitar peças sobressalentes ao setor de Abastecimento, requerer 

auxílio de recursos externos ou de outros escalões para auxiliar na tarefa de manutenção e 

acompanhar o andamento das tarefas de manutenção diretamente através do código do 

material. 

O Mantenedor, por ter experiência prática na execução da manutenção, auxilia os 

Líderes de Manutenção Corretiva e Preventiva nas decisões que os mesmos lidam em sua 

rotina, decisões estas já discutidas no item 5.2.5 e 5.2.6. 

 
 

5.2.9 Indicadores para Tomada de Decisão 

 
 
Nenhum indicador isoladamente pode fornecer uma visão completa do desempenho de 

um ativo, assim se faz necessário definir um conjunto de parâmetros que juntos podem indicar 

a situação atual ou a tendência do desempenho da operação de uma instalação ou de um 

equipamento. A tendência de um ativo pode ser analisada através de um período de interesse, 

porém uma atenção especial deverá ser dada aos relatórios que lidam com informações 

periódicas ou acumulativas. 

Diversos autores como Santos (2009), Parida e Kumar (2006), Muchiri (2010), Pinjala 

(2004) e Horner (1997), abordam em seus trabalhos indicadores de manutenção que podem 

ser utilizados para auxiliar o processo de tomada de decisão da organização da manutenção. 

Tais indicadores foram utilizados como referência para elaboração deste estudo. A Tabela 6 

apresenta os indicadores propostos para o SIG. 



Tabela 1 – Indicadores para Tomada de Decisão 
 

Número 
Adotado 

Indicador Função do Indicador Decisão Responsável 

I1 Capacidade produtiva 
Avaliar a eficiência de produção do ativo ao 
longo de um período 

Alterar a estrutura do sistema de 
apoio logístico 

Direção da Organização 
 
Gestor da Manutenção 

I2 Frequência de falhas na produção 
Identificar os equipamentos que mais 
frequentemente causam perda de produção 

Alterar a estrutura do sistema de 
apoio logístico 

Direção da Organização 
 
Gestor da Manutenção 

I3 Disponibilidade Operacional 
Apresentar a disponibilidade do equipamento, 
sistema ou ativo quando ambas as manutenções 
são consideradas. 

Alterar a estrutura do sistema de 
apoio logístico 

Direção da Organização 
 
Gestor da Manutenção 

Definir os principais objetivos da 
manutenção 

Gestor da Manutenção 

I4 
Custo de Manutenção 
Relacionado ao Custo Total 

Avaliar em cada ativo os custos da manutenção 
em relação ao custo total do ativo. 

Reduzir ou aumentar os recursos 
financeiros para manutenção 

Direção da Organização 

I5 Perda de Produção  
Quantificar o custo das falhas para a 
organização, identificando os principais 
contribuintes para as perda de produção. 

Alocar recursos financeiros para 
manutenção 

Direção da Organização 
 
Gestor da Manutenção 

I6 
Tempo de compra de 
sobressalentes e consumíveis 

Verificar os fornecedores de sobressalentes 
mais pontuais nas entregas dos pedidos.  

Definir fornecedores preferenciais Abastecimento 65 



 

Número 
Adotado 

Indicador Função do Indicador Decisão Responsável 

I7 
Custo de sobressalentes e 
consumíveis 

Identificar a tendência dos custos com 
sobressalentes e consumíveis, verificar os tipos 
de sobressalentes que apresentam os maiores 
custos e os fabricantes mais requisitados. 

Definir fornecedores preferenciais Abastecimento 

Solicitar redução de preço junto aos 
fornecedores 

Abastecimento 

I8 
Movimentação do Estoque de 
Manutenção  

Identificar a rotatividade dos sobressalentes 
Otimizar a movimentação dos 
sobressalentes em estoque 

Abastecimento 

I9 
Taxa de atraso de manutenção 
devido à restrição de logística  

Mensurar atrasos logísticos durante atividades 
de manutenção 

Definir medidas para reduzir o tempo 
de atraso logístico ou administrativo 

Abastecimento 

I10 
Taxa de atraso de manutenção 
devido à restrição administrativa 

Mensurar atrasos administrativos durante 
atividades de manutenção 

Definir medidas para reduzir o tempo 
de atraso logístico ou administrativo 

Abastecimento 

I11 Causa de atraso de manutenção 
Identificar as causas para os atrasos de 
manutenção. 

Definir medidas para reduzir o tempo 
de atraso logístico ou administrativo 

Abastecimento 

Alterar os procedimentos de 
manutenção preventiva 

Organizador da 
Manutenção 
 
Líder da Equipe de 
Manutenção Preventiva 

Alterar os procedimentos de 
manutenção corretiva 

Organizador da 
Manutenção 
 
Líder da Equipe de 
Manutenção Corretiva 
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Número 
Adotado 

Indicador Função do Indicador Decisão Responsável 

I12 

Número de Sobressalentes e 
Consumíveis Comprados 

Identificar tendência de aumento ou redução 
nas ordens de compra. Identificar quais tipos de 
sobressalentes são mais utilizados 

Dimensionar equipe de compra de 
sobressalentes e otimizar suas 
atividades 

Abastecimento 

Número de Sobressalentes e 
Consumíveis Comprados 

Dimensionar variedade de 
fornecedores cadastrados na Vendor 
List  

Abastecimento 

I13 Índice de Manutenção Preventiva  Avaliar a eficácia da manutenção preventiva. 
Alterar o plano de manutenção 
preventiva 

Gestor da Manutenção 
 
Organizador da 
Manutenção 

I14 Disponibilidade Inerente 
Apresentar a disponibilidade do equipamento, 
sistema ou ativo com ênfase na confiabilidade 
intrínseca dos equipamentos 

Definir os principais objetivos da 
manutenção 

Gestor da Manutenção 

I15 
Taxa de Utilização de Mão de 
Obra  

Auxiliar a dimensionar o número de 
empregados no serviço de manutenção 

Dimensionar a equipe de Manutenção 

Gestor da Manutenção 
 
Organizador da 
Manutenção 

Planejar a localização e a estrutura de 
atendimentos dos escalões de 
manutenção 

Gestor da Manutenção 

I16 Custo de Terceirizados Acompanhar os gastos com terceirizados. 
Reduzir ou aumentar os recursos 
financeiros gastos com terceirizados 

 
Gestor da Manutenção 
 
Organizador da 
Manutenção 67 



 

Número 
Adotado 

Indicador Função do Indicador Decisão Responsável 

I17 
Utilização do Escalão de 
manutenção 

Auxilia a projetar os escalões de manutenção   Gestor da Manutenção 

I18 Homem-Hora Gasta por Escalão  Auxiliar a projetar os escalões de manutenção 
Planejar a localização e a estrutura de 
atendimentos dos escalões de 
manutenção 

Gestor da Manutenção 

I19 
Número de manutenções 
preventivas realizadas 

Quantificar a eficiência na execução da 
manutenção preventiva 

Alterar a estrutura de atendimento 
das ordens de serviço de um escalão 

Organizador da 
Manutenção 

I20 
Número de manutenções 
corretivas realizadas 

Quantificar a eficiência na execução da 
manutenção corretiva. Verificar a tendência de 
falhas de uma determinada classe de 
equipamentos ao longo de um dado período 

Alterar a estrutura de atendimento 
das ordens de serviço de um escalão 

Organizador da 
Manutenção 

Priorizar a compra de equipamentos 
com fornecedores que apresentam um 
desempenho superior 

Organizador da 
Manutenção 
 
Líder da Equipe de 
Manutenção Preventiva 
 
Líder da Equipe de 
Manutenção Corretiva 
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Número 
Adotado 

Indicador Função do Indicador Decisão Responsável 

Propor estratégias para reduzir as 
ocorrências de falhas 

Organizador da 
Manutenção 
 
Líder da Equipe de 
Manutenção Preventiva 
 
Líder da Equipe de 
Manutenção Corretiva 

I21 Taxa de manutenções realizadas 

Quantificar o número e o tipo de ordens de 
serviço que foram atendidas. Identificar os 
equipamentos que sofreram um número 
inadequado de manutenção preventiva e os 
escalões e ativos que não as realizaram 
corretamente 

Alterar a estrutura de atendimento 
das ordens de serviço de um escalão 

Organizador da 
Manutenção 

I22 
Taxa de Resposta da Demanda de 
Trabalho  

Quantificar as ordens de serviço que duraram 
mais que um determinado período pré-
estabelecido, como por exemplo 5 dias 

Alterar os procedimentos de 
manutenção preventiva 

Organizador da 
Manutenção 
 
Líder da Equipe de 
Manutenção Preventiva 

Alterar os procedimentos de 
manutenção corretiva 

Organizador da 
Manutenção 
 
Líder da Equipe de 
Manutenção Corretiva 
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Número 
Adotado 

Indicador Função do Indicador Decisão Responsável 

Priorizar a compra de equipamentos 
com fornecedores que apresentam 
uma manutenção mais rápida e 
simples 

Organizador da 
Manutenção 
 
Líder da Equipe de 
Manutenção Preventiva 
 
Líder da Equipe de 
Manutenção Corretiva 

I23 
Índice de Cumprimento das 
Manutenções Corretivas  

Avaliar a pontualidade dos escalões na 
realização da manutenção corretiva, 
identificando os equipamentos mais críticos 

Alterar os procedimentos de 
manutenção corretiva 

Organizador da 
Manutenção 
 
Líder da Equipe de 
Manutenção Corretiva 

I24 
Índice de Cumprimento das 
Manutenções Preventivas  

Avaliar a pontualidade dos escalões na 
realização da manutenção preventiva, 
identificando os equipamentos mais críticos 

Alterar os procedimentos de 
manutenção preventiva 

Organizador da 
Manutenção 
 
Líder da Equipe de 
Manutenção Preventiva 

I25 Backlog 

Indicar a carga futura de trabalho, ou seja, 
quantidade de dias úteis necessários para 
concluir todos os serviços pendentes, caso não 
haja novas demandas. 

Planejar as atividades de manutenção 
em curto prazo 

Organizador da 
Manutenção 

I26 
Taxa de Homem-Hora Gasta em 
Manutenção Preventiva  

Indicar as horas gastas em atividades de 
manutenção preventiva. 

Dimensionar o número de 
colaboradores de um escalão de 
manutenção 

Organizador da 
Manutenção 
 
Líder da Equipe de 
Manutenção Preventiva 
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Número 
Adotado 

Indicador Função do Indicador Decisão Responsável 

I27 
Taxa de Homem-Hora Gasta em 
Manutenção Corretiva  

Indicar as horas gastas em atividades de 
manutenção corretiva. 

Líder da Equipe de 
Manutenção Corretiva 

I28 
Homem-hora Gasta por 
Habilidade  

Identificar as habilidades mais demandada em 
termos de horas gastas 

Definir as habilidades necessárias dos 
colaboradores de um escalão de 
manutenção 

Organizador da 
Manutenção 
 
Líder da Equipe de 
Manutenção Preventiva 
 
Líder da Equipe de 
Manutenção Corretiva 

I29 
Percentagem de Utilização por 
Habilidade  

Identificar as habilidades mais demandada em 
termos ordens de serviço realizadas 

I30 
Taxa de Utilização de 
Ferramentas Especiais 

Quantificar a disponibilidade das ferramentas 
especiais utilizadas 

Definir quais tipos e as quantidades 
de ferramentas especiais necessárias 
para a manutenção 

Organizador da 
Manutenção 

I31 MTTF 

Indicar a redução ou aumento da confiabilidade 
de componentes devido às alterações nos 
procedimentos de manutenção. Relatar os 
equipamentos mais confiáveis 

Alterar os procedimentos de 
manutenção preventiva 

Organizador da 
Manutenção 
 
Líder da Equipe de 
Manutenção Preventiva 

Alterar os procedimentos de 
manutenção corretiva 

Organizador da 
Manutenção 
 
Líder da Equipe de 
Manutenção Corretiva 
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Número 
Adotado 

Indicador Função do Indicador Decisão Responsável 

Priorizar a compra de equipamentos 
com fornecedores que apresentam um 
desempenho superior 

Organizador da 
Manutenção 
 
Líder da Equipe de 
Manutenção Preventiva 
 
Líder da Equipe de 
Manutenção Corretiva 

Propor estratégias para reduzir as 
ocorrências de falhas 

Organizador da 
Manutenção 
 
Líder da Equipe de 
Manutenção Preventiva 
 
Líder da Equipe de 
Manutenção Corretiva 

I32 MTTR 
Indicar a redução ou aumento da 
manutenibilidade de componentes devido às 
mudanças nos procedimentos de manutenção 

Alterar os procedimentos de 
manutenção preventiva 

Organizador da 
Manutenção 
 
Líder da Equipe de 
Manutenção Preventiva 

Alterar os procedimentos de 
manutenção corretiva 

Organizador da 
Manutenção 
 
Líder da Equipe de 
Manutenção Corretiva 
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Número 
Adotado 

Indicador Função do Indicador Decisão Responsável 

Priorizar a compra de equipamentos 
com fornecedores que apresentam 
uma manutenção mais rápida e 
simples 

Organizador da 
Manutenção 
 
Líder da Equipe de 
Manutenção Preventiva 
 
Líder da Equipe de 
Manutenção Corretiva 

I33 Eficiência de Mão de Obra  
Avaliar se os procedimentos de manutenção de 
determinados equipamentos estão corretos 

Alterar os procedimentos de 
manutenção preventiva 

Organizador da 
Manutenção 
 
Líder da Equipe de 
Manutenção Preventiva 

Alterar os procedimentos de 
manutenção corretiva 

Organizador da 
Manutenção 
 
Líder da Equipe de 
Manutenção Corretiva 

I34 Percentual de Modo de Falha  
Identificar os modos de falha mais comuns para 
cada tipo de equipamento 

Propor estratégias para reduzir as 
ocorrências de falhas 

Organizador da 
Manutenção 
 
Líder da Equipe de 
Manutenção Preventiva 
 
Líder da Equipe de 
Manutenção Corretiva 
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Número 
Adotado 

Indicador Função do Indicador Decisão Responsável 

I35 Percentual Causa de Falha 
Identificar as causas das mais comuns para 
cada tipo de equipamento 

Propor estratégias para reduzir as 
ocorrências de falhas 

Organizador da 
Manutenção 
 
Líder da Equipe de 
Manutenção Preventiva 
 
Líder da Equipe de 
Manutenção Corretiva 

I36 Qualidade do Reparo 
Acompanha as tarefas de manutenção que 
necessitaram de retrabalho 

Alterar os procedimentos de 
manutenção corretiva 

Organizador da 
Manutenção 
 
Líder da Equipe de 
Manutenção Corretiva 

I37 
Falhas que Ocasionaram 
Impactos para Meio Ambiente  

Quantificar quais equipamentos e falhas são as 
mais críticas para o meio ambiente 

Alterar projeto para evitar acidentes 
ambientais 

Área de Meio Ambiente 
 
Equipe de Projetos 

I38 
Falhas que Ocasionaram 
Impactos para Segurança  

Quantificar quais equipamentos e falhas são as 
mais críticas para a segurança 

Alterar projeto para garantir 
segurança às pessoas 

Área de Segurança 
Pessoal 
 
Equipe de Projetos 

I39 
Eficiência de Equipamentos 
Reservas  

Identificar a necessidade de equipamento 
reserva 

Definir o número de equipamentos 
redundante necessários para um 
sistema 

Equipe de Projetos 
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5.3 COLETA DE DADOS 
 
 
Para que dados de equipamentos e materiais possam ser agregados e comparados é 

necessário que exista um procedimento de classificação e armazenamento de dados que seja 

baseado em características de projeto e processo dos mesmos. Este procedimento, 

denominado de taxonomia, deve distinguir e ordenar sistematicamente categorias de dados 

(SIVINI, 2006, p. 25). 

Tais informações após seu tratamento serão utilizadas na etapa de elaboração dos 

indicadores, conforme apresentado no item 5.4. 

O modelo proposto para a elaboração da taxonomia de coleta de dados contém três 

etapas fundamentais e é baseado na norma ISO 14224: 

 
• Dados do equipamento e do sistema (dados de inventário) 

• Dados de falha 

• Dados de manutenção 

A estrutura hierárquica apresentada na Figura 13, representa a lógica de coleta de 

dados proposta, representando uma visão orientada à aplicação da base de dados coletada. A 

figura mostra uma estrutura hierárquica com o registro de falhas e manutenção vinculado aos 

dados de inventário.  

Os registros das ações de manutenções preventivas estão ligados à descrição do 

equipamento, assim como os registros das falhas que adicionalmente possuem registros de 

ações de manutenção corretiva. Cada registro (por exemplo, falha) pode ser constituído de 

diversos atributos (modo de falha, causa da falha, etc.). 

A coleta dos dados geralmente é realizada pela equipe operacional da manutenção. 

Assim o Organizador da Manutenção, o Líder da Equipe de Manutenção Preventiva e o Líder 

da Equipe de Manutenção Corretiva, têm entre suas diversas atribuições a responsabilidade de 

coletar os dados de inventários dos equipamentos, os dados de falha e os dados de 

manutenção. 
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Figura 13 – Estrutura Lógica da Coleta de Dados Proposta 

Fonte: Adaptada de ISO 14224 (2006, p. 22) 
 
 

5.3.1 Dados do Equipamento e do Sistema 

 
 
A classificação de equipamento em relação a seus parâmetros técnicos, operacionais e 

ambientais é a base para a coleta de dados. Esta informação também é necessária para 

determinar se os dados são adequados ou válidos para várias aplicações. Alguns dados são 

comuns a todas as classes de equipamentos e outros dados são específicos para uma classe de 

equipamento. 

A descrição de um equipamento é caracterizada pelos seguintes critérios: 

 

• Dados de classificação, por exemplo, planta, indústria, localização, sistema; 

• Atributos do equipamento, por exemplo, dados do fabricante, as características de 

projeto; 

• Características de operação, por exemplo, modo de funcionamento, tempo de 

operação, meio ambiente. 

 

A Tabela 2 apresenta os dados necessários para a elaboração do SIG proposto, com 

seu número de identificação adotado, taxonomia, definição e exemplo de preenchimento. 
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Tabela 2 - Dados de Equipamentos 
 

Categoria 

Principal 
Número Adotado Taxonomia Definição Exemplo 

Uso ou 

Localização 

DA1 Organização 
Função principal da 

organização 

Indústria do petróleo, 

automobilística, forças 

armadas 

DA2 
Categoria da 

instalação 
Tipo de instalação 

Refinaria, produção de 

carros, força submarina 

DA3 
Categoria da 

unidade 
Tipo de unidade 

Destilação atmosférica, 

produção de carros 

médio, embarcação 

oceânica 

DA4 
Nome da 

Instalação 

Nome ou código da 

instalação 

Refinaria Delta, 

Submarino Beta, Fábrica 

Alfa 

DA5 Localização 
Localização geográfica 

da instalação 

Europa, África, América 

do Sul 

DA6 
Seção ou 

sistema 

Seções principais ou 

sistema da unidade 

Compressão de ar, 

esteira de produção, 

geração elétrica, sistema 

de combate a incêndio, 

telecomunicação 

Atributos do 

Equipamento 

DA7 
Classe do 

equipamento 

Classe de equipamentos 

similares na unidade. 

Cada classe de 

equipamento contém 

unidades de 

equipamento 

comparável 

Bomba, guindaste, painel 

elétrico, válvula, gerador 

elétrico, rádio, 

computador 

DA8 
Tipo de 

equipamento 

Classifica o tipo de 

equipamento 

Bomba centrífuga, motor 

elétrico, caldeira a gás, 

circuito integrado, 

guindaste com lança 

telescópica 

DA9 
Identificação 

do Equipamento 

Número ou etiqueta do 

equipamento 
PA1, C-100, TA-312 
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Categoria 

Principal 
Número Adotado Taxonomia Definição Exemplo 

DA10 
Descrição do 

equipamento 

Descreve a principal 

função do equipamento 

Compressor principal, 

bomba de transferência 

de água, válvula de 

controle de pressão, rádio 

via satélite, gerador de 

emergência 

DA11 
Nome do 

fabricante 

Identificação do 

fornecedor do 

equipamento 

Johnson, Brid, Furokwa, 

Schutz 

DA12 

Outras 

informações 

relevantes do 

equipamento 

Dados de projeto 

relevantes para cada 

classe de equipamento 

ou componente  

Capacidade, potência, 

velocidade, pressão, 

redundância 

DA13 Modelo 

Nome do modelo 

identificado pelo 

fabricante 

Mark I, GTI, CO2 

DA14 
Código de 

Identificação 

Código de identificação 

do catálogo do 

equipamento 

XAS45TAB 

Operação 

(modo de Uso 

em operação 

normal) 

DA15 
Estado de 

operação 

Modo de operação em 

situação normal 

Intermitente, contínuo, 

espera ativa 

DA16 
Data do início 

do serviço 

Data a partir do qual o 

equipamento iniciou o 

serviço atual 

01.05.2005 

DA17 
Tempo de 

serviço 

Tempo calculado em 

que o equipamento está 

em um determinado 

serviço 

8000 horas 

DA18 
Tempo de 

operação 

Tempo de operação 

indicado no horímetro 

do equipamento 

1250 horas 

DA19 

Número de 

demanda 

durante o 

período de 

serviço  

Número de demandas 

ao equipamento que 

inclui tanto demandas 

operacionais quanto e a 

realização de teste 

34 operações 
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Categoria 

Principal 
Número Adotado Taxonomia Definição Exemplo 

DA20 
Arranjo 

Operacional 

Identificação se o 

equipamento funciona 

em paralelo com outros 

equipamentos 

2x100%, 3x50% 

DA21 

Outras 

informações 

relevantes da 

operação 

Parâmetros operacionais 

relevantes para cada 

classe de equipamento 

Condições ambientais, 

tipo de combustível 

 

Para o correto fornecimento dos dados mencionados anteriormente, as fronteiras dos 

equipamentos devem ser claramente estabelecidas. As fronteiras definem quais as interfaces 

do equipamento com o sistema e são fundamentais para um entendimento das ações de 

manutenção que serão contabilizadas para um determinado equipamento ou classe de 

equipamento (SIVINI, 2006, p. 39). 

Assim é importante definir a fronteira de cada um dos equipamentos analisados de 

forma a viabilizar a coleta, consolidação e análise dos dados de falha e manutenção obtidos. 

Deve-se então especificar quais componentes e subsistemas deverão ser considerados como 

parte de uma determinada classe de equipamentos. 

A Figura 14 ilustra o exemplo da fronteira de uma bomba de acordo com o banco de 

dados OREDA Handbook. Através desta, pode-se verificar que o motor não faz parte do 

equipamento definido como bomba, entretanto o sistema de lubrificação se encontra dentro da 

fronteira do componente. 
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Figura 14 – Exemplo de Fronteira de uma Bomba  
Fonte: Adaptada de OREDA (2008, p. 16) 

 
 

5.3.2 Dados de Falha 

 
 
Uma definição uniforme de falha e um método de classificação de falhas são 

essenciais quando é necessário combinar dados de diferentes fontes (plantas e operadores) em 

uma base de dados comum (ISO 14224, 2006, p. 27).  

Um padrão de coleta de dados, tal como consta na Tabela 2, para todas as classes de 

equipamento deve ser utilizado para registrar informações a respeito das falhas de 

equipamentos. Para algumas classes de equipamentos pequenas adaptações podem ser 

necessárias.  

A descrição dos dados de falha é caracterizada pelos seguintes critérios: 

 

• Dados de identificação, por exemplo, número de registro de falha e equipamentos 

afins que falharam; 

• Dados para a caracterização da falha, por exemplo, data de falha, itens falhos, 

impacto da falha, modo de falha, causa da falha, método de detecção de falhas. 
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Tabela 3 - Dados de Falha 
 

Categoria 

Principal 

Número 

Adotado 
Taxonomia Definição Exemplo 

Identificação 

da Falha 
DB1 Registro de falha 

Identificação do registro de 

falha do equipamento 
RG1 

Dado de Falha 

DB2 Data da falha 
Data da identificação da 

falha 
01.02.2006 

DB3 Modo de falha 
Efeito pelo qual uma falha 

é observada  

Falha na partida, vazamento, 

vibração, superaquecimento, 

barulho excessivo, obstrução 

DB4 
Impacto da falha na 

segurança 

Efeito sobre a segurança, 

meio ambiente 

Vazamento de óleo para o 

mar, lesão ao trabalhador, 

morte, contaminação do solo 

DB5 
Impacto da falha na 

operação 

Efeito sobre a produção ou 

operação 

Atraso na operação, parada 

total da unidade, parada 

parcial da unidade 

DB6 

Impacto da falha na 

função do 

equipamento 

Efeito da falha na função 

do equipamento 

Crítica, degradada, 

incipiente 

DB7 Mecanismo da falha 

Os processos físicos, 

químicos ou outros que 

levaram a uma falha 

Cavitação, corrosão, erosão, 

fadiga, desgaste, baixa 

resistência elétrica, sinal de 

controle oscilante 

DB8 Causa da falha 

As circunstâncias durante a 

concepção, fabricação ou 

utilização que levaram a 

uma falha 

Erro de fabricação, falha na 

montagem, material 

inapropriado, falta de 

planejamento, projeto 

inadequado, negligência 

durante a operação 

DB9 Subunidade 

Subsistema necessário para 

o funcionamento do 

equipamento 

Subsistema de lubrificação, 

resfriamento, aquecimento, 

controle, distribuição de 

energia, ignição  

DB10 Componente 

O grupo de partes da 

unidade de equipamentos 

que são comumente 

reparados como um todo 

Motor, filtro, sensor, 

circuito elétrico, caixa de 

marcha, bomba de 

lubrificação, HD, 

transmissor 
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Categoria 

Principal 

Número 

Adotado 
Taxonomia Definição Exemplo 

DB11 Método de detecção 
Maneira pela qual a falha 

foi detectada 

Inspeção, manutenção 

preventiva, monitoramento 

contínuo da operação, 

interferência na operação, 

observação casual 

 DB12 Custo da Falha 
Custos de produção 

relativos à falha observada 
Vinte mil reais 

 

Segundo OREDA (2008, p. 58), a falha pode ser inicialmente classificada de três 

maneiras: 

 

• Crítica: ocorre a perda total da função do equipamento. 

• Degradada: há a perda parcial da funcionalidade do componente, mas o item ainda 

é capaz de desempenhar a sua função em um nível minimamente aceitável. 

• Incipiente: não há perda da função, mas há indicações ou indícios de que a perda 

da função total ou parcial poderá ocorrer se não houver manutenção ou reparo. 

 

Uma característica essencial para o bom funcionamento do sistema de coleta refere-se 

à uniformização do preenchimento dos dados. Casos os dados coletados não reflitam um 

padrão, a utilização dos mesmos poderá ficar comprometida devido à dificuldade em trata-los. 

A equipe operacional da manutenção, que é a responsáveis pela coleta de dados, deve 

ser treinada nesta atividade, de modo que os dados satisfaçam critérios rigorosos de qualidade 

e padrões.     

 
 
5.3.3 Dados de Manutenção 

 
 
Cada ação de manutenção deve ser separadamente descrita em um registro de eventos 

de manutenção. A ação de manutenção pode ser iniciada por um evento de falha (causando 

manutenção corretiva) ou por manutenção preventiva. No caso de manutenção corretiva, o 

registro do evento de manutenção deverá ser vinculado ao registro do evento da falha e ao 
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registro de inventário, enquanto que os registros de eventos de manutenção preventiva 

deverão ser vinculados somente a fichas de inventário (OREDA, 2008, p. 64). 

Um relatório comum para todas as classes de equipamento deve ser utilizado para 

registrar os dados de manutenção corretiva e preventiva, conforme apresentados na Tabela 3 e 

Tabela 4, respectivamente. Para algumas classes de equipamentos, pequenas adaptações 

podem ser necessárias e a adição de outras categorias de dados pode resultar em melhorias 

significativas na funcionalidade do padrão proposto. 

A descrição dos dados de manutenção, apresentados a seguir, é caracterizada pelos 

seguintes critérios: 

 

• Dados de identificação, por exemplo, número de registro de manutenção, falha 

relacionados e ou registro de equipamentos; 

• Os dados de manutenção, parâmetros que caracterizam uma ação de manutenção, 

por exemplo, data da manutenção, categoria de manutenção, a atividade de 

manutenção, o impacto da manutenção; 

• Recursos de manutenção, manutenção de homem-hora por disciplina, ferramentas 

e recursos especiais utilizados; 

• Tempos de manutenção, por exemplo, tempo efetivo gasto de manutenção, atrasos 

no tempo de manutenção ativo, tempo indisponível do componente. 

 

Tabela 4 - Dados de Manutenção Corretiva 
 

Categoria 

Principal 

Número 

Adotado 
Taxonomia Definição Exemplo 

Identificação DC1 
Registro de 

manutenção 

Identificação do registro de 

manutenção do equipamento 
RM1 

Dado de 

Manutenção 

DC2 Data da falha 
Data da identificação da 

manutenção 
01.02.2006 

DC3 
Categoria da 

manutenção 
Tipo de manutenção Corretiva, preventiva 

DC4 
Prioridade de 

manutenção 

Classificação de prioridade 

dada à manutenção 
Alta, média, baixa 

DC5 Intervalo 
Tipo de intervalo para 

manutenção preventiva 

Tempo calendário ou intervalo 

operacional 

DC6 
Atividade de 

manutenção 

Descrição da atividade de 

manutenção 

Reparo, troca, teste, ajuste, 

modificação 
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Categoria 

Principal 

Número 

Adotado 
Taxonomia Definição Exemplo 

DC7 

Impacto da 

manutenção 

na operação 

Efeito sobre a produção ou 

operação 

Atraso na operação, parada 

total da unidade, parada 

parcial da unidade 

DC8 
Órgão de 

manutenção 

Órgão que realizou a 

manutenção 

1º escalão, 2° escalão, serviço 

terceirizado 

DC9 Componente 
Especifica o equipamento 

que sofreu a manutenção 

Motor, filtro, sensor, circuito 

elétrico, caixa de marcha, 

bomba de lubrificação, HD, 

transmissor 

DC10 
Utilização de 

sobressalentes 

Informa sobre os 

sobressalentes utilizados na 

manutenção 

Local, fornecedor, quantidade 

Recursos de 

Manutenção 

DC11 
Homem-hora 

gasto 

Homem-hora gasta na 

manutenção, por disciplina 

Mecânica, elétrica, 

instrumentação 

DC12 
Recursos 

especiais 

Recursos especiais 

utilizados durante a 

manutenção 

Guindaste, vasos, bombas, 

ferramentas 

Tempo de 

Manutenção 

DC13 
Tempo de 

manutenção 

Duração efetiva que foi 

utilizada para realizar a 

manutenção 

12 horas 

DC14 
Tempo 

indisponível 

Duração em que o 

equipamento permaneceu 

indisponível 

24 horas 

DC15 
Causa do 

atraso 

Atrasos logísticos ou 

administrativos  

Falta de sobressalentes, falta 

de pessoal, burocracia, falta de 

ferramentas 

DC16 
Duração do 

atraso 

Duração em que o 

equipamento permaneceu 

indisponível devido aos 

atrasos logísticos e 

administrativos no sistema 

de manutenção, podendo 

haver  mais de um tipo de 

atraso 

12 horas 

Custo da 

Manutenção 
DC17 

Custo da 

Manutenção 

Custos relativos as atividade 

de manutenção da ordem de 

serviço 

Vinte mil reais 

 



 85 

Tabela 5 - Dados de Manutenção Preventiva 
 

Categoria 

Principal 

Número 

Adotado 
Taxonomia Definição Exemplo 

Identificação DD1 
Rotina de 

Manutenção 

Identificação do registro 

de manutenção do 

equipamento 

RM1 

Dado de 

Manutenção 

DD2 
Data da 

manutenção 

Data da identificação da 

manutenção 
01.02.2006 

DD3 
Categoria da 

manutenção 
Tipo de manutenção preditiva, preventiva 

DD4 
Prioridade de 

manutenção 

Classificação de 

prioridade dada à 

manutenção 

Alta, média, baixa 

DD5 
Frequência da 

Manutenção 

Tipo de intervalo para 

manutenção preventiva 

Tempo calendário ou 

intervalo operacional 

DD6 
Atividade de 

manutenção 

Descrição da atividade de 

manutenção 

Reparo, troca, teste, ajuste, 

modificação 

DD7 

Impacto da 

manutenção 

na operação 

Efeito sobre a produção 

ou operação 

Atraso na operação, parada 

total da unidade, parada 

parcial da unidade 

DD8 
Órgão de 

manutenção 

Órgão que realizou a 

manutenção 

1º escalão, 2° escalão, 

serviço terceirizado 

DD9 Componente 
Especifica o equipamento 

que sofreu a manutenção 

Motor, filtro, sensor, 

circuito elétrico, caixa de 

marcha, bomba de 

lubrificação, HD, 

transmissor 

DD10 
Utilização de 

sobressalentes 

Informa sobre os 

sobressalentes utilizados 

na manutenção 

Local, fornecedor, 

quantidade 

Recursos de 

Manutenção 

DD11 
Homem-hora 

gasto 

Homem-hora gasta na 

manutenção, por 

disciplina 

Mecânica, elétrica, 

instrumentação 

DD12 
Recursos 

especiais 

Recursos especiais 

utilizados durante a 

manutenção 

Guindaste, vasos, bombas, 

ferramentas 

Tempo de 

Manutenção 
DD13 

Tempo de 

manutenção 

Duração efetiva que foi 

utilizada para realizar a 

manutenção 

12 horas 
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Categoria 

Principal 

Número 

Adotado 
Taxonomia Definição Exemplo 

DD14 
Tempo 

indisponível 

Duração em que o 

equipamento permaneceu 

indisponível 

24 horas 

DD15 
Causa do 

atraso 

Atrasos logísticos ou 

administrativos  

Falta de sobressalentes, falta 

de pessoal, burocracia, falta 

de ferramentas 

DD16 
Duração do 

atraso 

Duração em que o 

equipamento permaneceu 

indisponível devido aos 

atrasos logísticos e 

administrativos no sistema 

de manutenção, podendo 

haver  mais de um tipo de 

atraso 

12 horas 

Custo da 

Manutenção 
DD17 

Custo da 

Manutenção 

Custos relativos as 

atividade de manutenção 

da ordem de serviço 

Vinte mil reais 

 

 

5.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

 
 
É essencial certificar-se que os dados coletados sejam confiáveis e representativos, já 

que os eventos observados geralmente são constituídos de uma amostra de uma população. 

Provando-se que a amostra representa uma determinada população, a análise deve permitir 

inferências a respeito das características dos eventos observados.  

A maioria dos dados coletados podem ser analisados através do cálculo da 

percentagem, soma, média ou mediana, ao longo de um período de tempo determinado. Além 

destes cálculos simples, informações a respeito das medidas de dispersão dos dados como 

variância, desvio padrão e intervalo de confiança podem ser úteis na utilização destes. 

Outras informações podem ser necessárias para determinar os valores do MTTF ou 

MTTR de equipamentos. Para esta situação, análises utilizando softwares específicos podem 

ser necessárias para garantir a redução de erros. Outro ponto chave para garantir consistência 

e credibilidade para este tipo de análise é possuir o maior número possível de observações do 

evento disponível. 
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5.4.1 Diagrama de Pareto 

 
 
Diagrama de Pareto é um gráfico de barras que ordena os valores ou frequências das 

ocorrências, da maior para a menor, permitindo a priorização dos problemas, resultando no 

princípio de Pareto (poucos essenciais, muitos triviais), isto é, há muitos problemas sem 

importância diante de outros mais graves. Sua maior utilidade é a de permitir uma fácil 

visualização e identificação das causas ou problemas mais importantes, possibilitando a 

concentração de esforços sobre os mesmos (MOSS, 2005, p. 10).  

A análise de Pareto pode ser utilizada, por exemplo, para ordenar os custos das falhas 

de cada sistema de uma unidade ou as principais causas de falha de um sistema, conforme 

pode ser observado nas figuras a seguir. 
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Figura 15 – Diagrama de Pareto - Custo da Falha para o Sistema 

Fonte: Adaptada de Moss (2005, p. 10) 
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Figura 16 – Diagrama de Pareto - Percentual de cada Tipo de Falha 

Fonte: Adaptada de Moss (2005, p. 10) 
 

 

5.4.2 Histograma 

 
 
O histograma é um gráfico composto por retângulos justapostos em que a base de cada 

um deles corresponde ao intervalo de classe de interesse e a sua altura representa o valor da 

grandeza a ser medida, podendo ser utilizado para dados contínuos. 

Esta pode se utilizada, por exemplo, para determinar o custo de manutenção, número 

de sobressalentes utilizados ou número de falhas ao longo de um período. A Figura 17 

apresenta a aplicação de um histograma para determinar o número de falhas de uma instalação 

ao longo dos anos.   
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Figura 17 – Histograma - Número de Falha ao Longo dos Anos 

Fonte: Adaptada de Moss (2005, p. 12) 
 

5.4.3 Diagrama Acumulativo 

 
 
O Diagrama Acumulativo é uma alternativa para apresentação de resultados, onde uma 

curva é construída baseada em uma ordenação ascendente dos dados. O Diagrama 

Acumulativo é calculado adicionando o número de eventos observados em cada intervalo de 

classe aos valores previamente calculados (MOSS, 2005, p. 27). 

Através desta curva é possível descobrir a frequência acumulada dos eventos de 

interesse que é menor ou igual a um valor particular. A frequência acumulativa pode ser 

expressa como uma frequência relativa ou proporção, dividindo-se a frequência acumulada 

para cada ponto pelo número total de observações realizadas. Quando estes pontos são 

representados de maneira gráfica, uma curva contendo os pontos é gerada, começando do zero 

(0) e terminando em um (1). 

Este diagrama pode ser utilizado, por exemplo, para determinar o percentual dos 

pedidos de compra de sobressalentes atendidos em um determinado período de tempo, 

conforme apresentado na Figura 18. 
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Figura 18 – Diagrama Acumulativo - Tempo para Compra de Sobressalentes 

Fonte: Adaptada de MOSS (2005, p. 27) 
 
 

5.4.4 Distribuições de Falha e Reparo  

 
 
De uma forma geral existem duas maneiras de se determinar a distribuição dos dados 

de falha e de reparo de um equipamento, e consequentemente seus parâmetros como MTTF e 

MTTR. 

O primeiro método deriva empiricamente as distribuições de falha e reparo 

diretamente dos dados coletados. Este método é conhecido como não paramétrico, pois não 

requer a especificação de uma distribuição teórica, nem os parâmetros de uma distribuição 

para ser ajustado. Entretanto, este processo empírico não fornece informações além da 

amostra inicial coletada, ou seja, as informações não podem ser extrapoladas pelo ajuste 

realizado, reduzindo sua aplicação em estudos de engenharia de confiabilidade (EBELING, 

2005). 

O segundo método ajusta uma distribuição teórica dos dados, tendo como base uma 

distribuição típica de falha e reparo de equipamentos, como exponencial, Weibull ou normal. 

A vantagem deste processo, além da extrapolação do ajuste, diz respeito ao fato de uma curva 

de distribuição teórica e seus diversos parâmetros poderem fornecer variadas informações 

importantes a respeito do comportamento do equipamento, como por exemplo, uma 

distribuição exponencial fornece a informação de que a taxa de falha do equipamento é 

constante ao longo do tempo. Logo este último método deve ser utilizado preferencialmente 

ao primeiro. 
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Diversos programas disponíveis comercialmente podem identificar a melhor 

distribuição a que está submetida uma amostra. Entretanto tais programas, além de ajustar os 

dados coletados a uma distribuição teórica, devem ter recursos para lidar com as mais diversas 

situações práticas, como as listadas a seguir (MOSS, 2005): 

 

• Estimação dos Parâmetros da Distribuição: uma vez identificados os candidatos 

que melhor representam o processo de falha ou reparo, o próximo passo deverá ser 

a estimação dos parâmetros da distribuição como MTTF, MTTR, l(t), σ, entre 

outros. As estimativas dos parâmetros populacionais da distribuição são realizadas 

a partir dos resultados de uma variável aleatória (dados de falha ou reparo) de uma 

amostra representativa extraída desta população. A estimação destes parâmetros 

usualmente é baseada em métodos de Gráficos de Probabilidade, Mínimos 

Quadrados ou Estimador de Máxima Verossimilhança. 

• Dados Censurados: usualmente dados censurados ocorrem, pois nem sempre é 

possível esperar que o evento desejado seja observado para toda a amostra 

analisada. Além disso, existem situações práticas onde uma proporção dos dados 

analisados não foram coletados ou arquivados de maneira adequada. Desta forma, 

os programas utilizados para a análise dos dados coletados usualmente possuem 

modelos de regressão apropriados para ajustar a amostra que apresenta censura nos 

dados. Estas amostras podem ser censuradas à direita ou à esquerda, ou ainda 

serem dados múltiplos censurados. 

• Intervalo de Confiança: geralmente existe um grau de variabilidade nos parâmetros 

das distribuições estimadas, desta forma o valor estimado na maior parte das vezes 

não será exatamente igual ao valor observado. Assim é interessante encontrar um 

intervalo de confiança que forneça uma variação de valores plausíveis para o 

parâmetro estimado. Desta forma ao invés de determinar o parâmetro por um único 

valor, é gerado um intervalo de estimativas prováveis, onde existe um maior grau 

de confiança em que os parâmetros estejam incluídos.  

• Teste de Aderência: uma vez que a distribuição tenha sido determinada, testes 

estatísticos devem ser realizados para garantir a qualidade do ajuste selecionado. 

Estes testes, conhecidos como testes de hipóteses, tipicamente comparam uma 

hipótese sugerida com uma hipótese alternativa. Comumente, se a estatística do é 

menor que um valor crítico a hipótese sugeria é aceita, caso contrário à hipótese 
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alternativa é aceita. Estes valores críticos dependem do nível de significância dos 

testes e do tamanho da amostra coletada, ficando evidente que tais testes são 

dependentes do tamanho da amostra coletada. Nos casos onde os dados disponíveis 

são escassos, estes testes geralmente apresentam limitações e os resultados devem 

ser utilizados com cautela. Geralmente existem dois tipos de teste: o teste geral, 

que é aplicável para mais de uma distribuição teórica e o teste específico que 

avalia uma única distribuição. Exemplos de testes comumente utilizado são o 

Kolmogorov-Smirnov e o teste do Qui Quadrado. 

• Dados Discrepantes (Outliers): frequentemente é comum a existência de algumas 

observações que apresentam um grande afastamento dos demais dados observados 

ou são inconsistentes com os valores habitualmente esperados. As causas destes 

dados anormais geralmente estão relacionadas a erros de medição ou a 

variabilidade inerente dos elementos da população. A identificação é geralmente 

realizada através do box plot ou de testes apropriados. Se for aceita a hipótese de 

algumas observações serem discrepantes, estas devem ser tratadas 

cuidadosamente, pois contêm informação relevante sobre características 

subjacentes aos dados e poderão ser decisivas no conhecimento da população à 

qual pertencem. Caso o tratamento das mesmas seja inviável estas deverão ser 

eliminadas da amostra. Um dos modelos mais usuais para identificar dados 

discrepantes é conhecido como Modelo de Discordância. Neste modelo, baseado 

em teste de hipótese, considera-se que num conjunto de dados, se existirem 

observações discrepantes elas têm distribuição diferente das restantes observações 

ou distribuições idênticas, mas com parâmetros diferentes. 

 
 

5.4.5 Múltiplas Amostras 

 
 
Em muitos casos não é possível obter um amostra homogênea dos dados. Os dados 

coletados para um determinado sistema podem vir de instalações diferentes, que trabalham 

nas mais diversas condições operacionais e ambientais (OREDA, 2009, p. 25). 

Em outras situações é interessante o conhecimento do valor médio de um determinado 

indicador que pode ser obtido através de diferentes tipos de equipamentos. 
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Para ambas as situações deve-se agrupar diversas amostras dentro do que é conhecido 

como múltiplas amostras. As várias amostras podem apresentar diferentes tamanhos, 

intervalos de confiança e valores conforme ilustra a Figura 19. 

 

 

Figura 19 – Múltiplas Amostras 
Fonte: Adaptada de OREDA (2009, p. 27) 

 

Entretanto, para estimar os indicadores de múltiplas amostras não basta agrupar as 

amostras calcular uma média dos valores coletados. Na maioria das situações, esta forma de 

cálculo não terá como resultados valores adequados, principalmente em relação aos intervalos 

de confiança dos parâmetros. 

Logo se fazem necessários procedimentos mais avançados para estimar os parâmetros 

de múltiplas amostras. Os programas utilizados para a análise dos dados coletados usualmente 

contam com estes procedimentos.  

 
 

5.4.6 Probabilidade de Demanda 

 
 
Alguns tipos de equipamentos não são demandados continuamente pela operação do 

ativo, como por exemplo, um canhão de um navio ou uma válvula de segurança de uma planta 

industrial. 

Para tal situação, uma avaliação dos parâmetros baseados em tempo de operação pode 

não ser a maneira mais adequada, e uma abordagem mais interessante poderia ser a 

determinação dos parâmetros através da demanda dos mesmos, pois muitas falhas não são 
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detectadas imediatamente logo que ocorrem, podendo permanecer ocultas por longos 

períodos, até que o equipamento seja demandado ou que se realize um teste que permita 

descobri-las e, aí então, proceder ao seu reparo.  

Desta forma, fica claro definir a probabilidade de falha na demanda (PFD), como um 

atributo de confiabilidade que indica qual a probabilidade de um componente falhar em 

cumprir uma ação previamente especificada no momento em que ela for demandada 

(CHAME, 2007, p. 29). 

Assim se informações a respeito do número de demandas e das falhas destas demandas 

são fornecidas, é possível determinar a probabilidade de falha destas demandas através da 

equação a seguir: 

d

n
p =            

Onde os parâmetros p, n e d são definidos como: 

 

p – probabilidade de falha da demanda 

n – número de falhas 

d – número de demandas 

 
 

5.4.7 Dependência das Falhas 

 
 
Em muitas situações práticas os equipamentos e seus modos de falha podem 

apresentar algum grau de dependência. Esta dependência podem ser resultados dos seguintes 

fatores (CHAME, 2007, p. 37): 

 

• Humanos: um empregado que realiza a atividade de manutenção preventiva em 

dois equipamentos. 

• Operacionais: operam sob as mesmas condições operacionais, como por exemplo, 

dois filtros que operam com o mesmo fluído tendo, assim a possibilidade de ambos 

entupirem. 

• Ambientais: operam sob as mesmas condições ambientais, como por exemplo, 

duas tubulações submarinas expostas às mesmas condições de corrosão. 
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• Fabricação do equipamento: equipamentos que estão expostos aos mesmos erros 

durante a etapa de fabricação. 

 

Problemas relacionados a esta dependência têm sido particularmente observados em 

sistemas de segurança, onde é comum a existência de um determinado nível de redundância 

dos equipamentos. Entretanto, esta redundância muitas vezes não se traduz em eficácia, 

devido à presença de modos de falha que são comuns aos diversos equipamentos do sistema. 

Desta forma se faz necessário investigar, dentre os dados coletados, aqueles que apresentam 

dependência, para evitar assim problemas operacionais e principalmente de segurança do 

ativo. 

Em estudos de dependência das falhas, dados qualitativos são extremamente úteis para 

entender a natureza e os mecanismos das falhas. Assim em grande parte dos casos, um bom 

conhecimento técnico a respeitos dos mecanismos das falhas auxilia na identificação e 

posteriormente no tratamento da dependência entre as falhas. Já os dados quantitativos a 

respeito destas falhas podem ser úteis para identificar a frequência e os efeitos das mesmas 

(CHAME, 2007, p. 20). 

O modelo, denominado Fator Beta, tem sido bastante utilizado para falhas de causa 

comum. Possuindo apenas um parâmetro, é um modelo de fácil aplicação e com exigências 

bem mais brandas em termos de dados disponíveis do que outras opções, como o modelo de 

Múltiplas Letras Gregas. Neste modelo, o fator Beta consiste de um parâmetro em adição à 

probabilidade de taxa de falha de modo comum. Isto quer dizer que, uma fração da taxa de 

falha do componente está associada com os eventos de causa comum que incidem sobre todos 

os componentes. Outra hipótese assumida é que sempre que um evento de causa comum 

ocorre, todos os componentes dentro do mesmo grupo falham. Assim, para o grupo de 

componentes somente existem os eventos de falhas independentes de cada componente ou o 

evento de falha simultânea de todos os componentes.  

 
 

5.4.8 O Problema da Falta de Dados 

 
 
É relativamente comum que durante a elaboração dos indicadores de manutenção, o 

analista se depare com uma situação de carência de dados. Esta falta de informação pode ser 

resultado de um curto período de operação da unidade, alta confiabilidade dos equipamentos 

ou simplesmente falha na etapa de coleta de dados. 
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Existem na literatura diversas fontes de informações a respeito do comportamento de 

equipamentos, bem como informações fornecidas pelos próprios fabricantes de equipamentos. 

Estas informações podem e devem ser utilizadas, entretanto cuidados adicionais devem ser 

verificados para a sua aplicação. 

De uma maneira geral o problema da falta de dados pode ser dividido em três:  

 

• Poucos Dados Coletados: nas situações onde existe uma pequena amostra da 

variável a ser observada, a aplicação dos indicadores pode vir a ser questionada, 

devido a possibilidade da baixa representatividade dos dados utilizados. Desta 

forma, meios adicionais que visem garantir a confiabilidade dos dados devem ser 

aplicados. Os poucos dados coletados podem ser calibrados através de outros meio 

de informações, como a literatura ou opiniões de especialistas. Entretanto, à 

medida que mais dados fiquem disponíveis a análise deverá ser atualizada, 

refletindo em uma menor influência das informações advindas de especialistas ou 

da literatura no cálculo final do parâmetro. Uma análise típica para este problema é 

a inferência bayesiana, onde os valores esperados do parâmetro a posteriori são 

dados pela soma das informações a priori já conhecidas e os dados coletados da 

amostra que está sendo estudada (SIVINI, 2006, p. 52). 

• Sem Dados Coletados, mas com Informação da Literatura Disponível: durante a 

fase inicial de operação do ativo ou da implementação de um sistema de coleta de 

dados a principal fonte de informação disponível é o banco de dados genérico 

sobre os materiais, que fornecem informação sobre os mais diversos indicadores e 

tipos de equipamentos. Entretanto, em muitas situações os dados destas fontes 

necessitam de uma adequação para refletir as características ambientais e 

operacionais às quais os equipamentos estão submetidos. Desta forma se faz 

necessário calibrar os dados, seja através da ponderação de diferentes bancos de 

dados, da aplicação da opinião de especialistas ou da utilização de agentes de 

estresse que acrescentam aos equipamentos fatores como ambiente, capacidade, 

pressão e temperatura de operação (MOSS, 2005, p. 175). 

• Sem Dados Coletados e sem Informação Disponível da Literatura: existem 

situações onde não há dados coletados, nem fontes de informações disponíveis na 

literatura, seja pela aplicação de uma nova tecnologia ou por uma grande 

especificidade do equipamento a ser analisado. Para esta situação existem diversos 

métodos que podem ser aplicados, levando sempre em consideração que cada um 
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deles apresenta limitações, mas de uma maneira geral geram resultados 

satisfatórios. Dentre os métodos mais conhecidos destaca-se a Análise de Modo e 

Efeito da Falha (FMEA - Failure Mode and Effect Analysis), que é uma técnica 

indutiva, que utiliza a opinião de especialistas, para analisar sistematicamente 

todos os modos de falhas de um sistema e seus possíveis efeitos. Além da FMEA, 

existem outras técnicas como a Comparação Pareada que realiza a comparação do 

equipamento com algum outro aparelho semelhante na organização, e Método de 

Delphi que compara o equipamento de interesse com as partes e peças que compõe 

outros equipamentos (MOSS, 2005, p. 203).  

 
 

5.4.9 Análise de Tendência 

 
 
Durante a vida útil de um ativo, mudanças no comportamento dos equipamentos 

podem ser percebidas. Tais alterações podem ocorrer devido a uma nova rotina de 

manutenção corretiva, mudanças nas condições de operação do material ou até mesmo as 

próprias condições intrínsecas dos equipamentos. Independentemente do motivo, é 

extremamente importante monitorar as mudanças no comportamento dos equipamentos para 

garantir um gerenciamento de ativo de alta qualidade. 

Esta análise de tendência pode, por exemplo, ter o objetivo de certificar que a 

disponibilidade de um ativo esteja dentro de um nível aceitável de valor ao longo de um 

determinando período de tempo ou que algum programa de melhoria de desempenho 

implementado na instalação esteja atingido os resultados esperados.  

Existem alguns métodos que avaliam a tendência do comportamento dos 

equipamentos. Um destes métodos é conhecido como Gráfico de Soma Acumulativa 

(CUSUM – Cumulative Sum), que fornece a indicação de que determinado parâmetro está 

abaixo ou acima do valor desejado. A Figura 20 ilustra um exemplo de utilização do gráfico 

CUSUM, para avaliar o tempo para realizar uma manutenção preventiva em um dado 

equipamento. 

Através deste exemplo podemos afirmar que se o objetivo da manutenção era realizar 

a atividade em até 75 horas, este estava sendo atendido no começo da operação, entretanto ao 

longo do tempo a atividade se tornou mais demorada até atingir um valor superior ao 

desejado. 
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Figura 20 – Diagrama de CUSUM – Tempo de Reparo 

Fonte: Adaptada de Moss (2005, p. 82) 
 

Existem métodos específicos para monitorar a tendência do comportamento das falhas 

dos equipamentos. Um dos modelos mais usuais é o de Duane, onde os resultados observados 

vão sendo monitorados para averiguar se satisfazem as necessidades e os índices de qualidade 

desejados.  

Duane observou que ao traçar os resultados do tempo operacional em um gráfico, onde 

abcissas e ordenadas estão em escala logarítmica, sendo a ordenada n(T)/T e a abcissa T, onde 

T representa tempo total de operação acumulado e n(T) número de falhas desde o início da 

operação até o tempo T, o resultado tende a ser uma linha reta.  

A partir de relações empíricas, o diagrama de Duane pode estimar o crescimento do 

tempo médio entre as falhas ao longo do tempo e, consequentemente, também extrapolar o 

quanto de confiabilidade é ganha ao longo dos anos (MARTINS, 2006, p.28). 

Vale ressaltar que este método apresenta bons resultados somente para o início da vida 

operacional dos equipamentos (equipamentos novos), sendo normalmente utilizado para 

determinar o crescimento da confiabilidade dos equipamentos ao longo do tempo. 
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Figura 21 – Diagrama de Duane – MTBF 

Fonte: Adaptada de MARTINS (2006, p. 6) 
 
 

5.5 CONSOLIDAÇÃO DO SIG 

 
 

A Tabela 6 apresenta as informações consolidadas do SIG proposto neste trabalho. 

Através desta é possível observar todos os 39 os indicadores que podem ser utilizados 

para auxiliar na tomada de decisão, as decisões que os atores tem de lidar em sua rotina 

de trabalho, bem como os dados a serem coletados e uma breve descrição dos cálculos 

necessários.  

   
 Tabela 6 – Consolidação do SIG 

 
Número 
Adotado Indicador Decisão Dados Necessários Cálculo do Indicador 

I1 
Capacidade 
produtiva 

Alterar a estrutura do 
sistema de apoio 
logístico 

DA4, DA5, DB1, 
DB5 

Quantidade programada de 
produção/quantidade 
produzida 

I2 
Frequência de falhas 
na produção 

Alterar a estrutura do 
sistema de apoio 
logístico 

DA4, DA6, DB1, 
DB2 

Número de falhas que 
causaram perda de 
produção/tempo de 
operação do ativo 

I3 
Disponibilidade 
Operacional 

Alterar a estrutura do 
sistema de apoio 
logístico DA7, DA8, DA15, 

DA16, DA17, DB2, 
DC3, DC14 

Ver Equação 14 
Definir os principais 
objetivos da manutenção 
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Número 
Adotado Indicador Decisão Dados Necessários Cálculo do Indicador 

I4 
Custo de Manutenção 
Relacionado ao 
Custo Total 

Reduzir ou aumentar os 
recursos financeiros para 
manutenção 

DA4, DA5, DC17 
Custo total da atividade de 
manutenção/custo total do 
ativo 

I5 Perda de Produção  
Alocar recursos 
financeiros para 
manutenção 

DA4, DA6, DA8, 
DB5, DC3 

Somatório dos custo da 
perda de produção devido 
as ações de manutenção 

I6 
Tempo de compra de 
sobressalentes e 
consumíveis 

Definir fornecedores 
preferenciais 

DC1, DC2, DC10, 
DC16 

Somatório do tempo médio 
estimado entre o pedido de 
compra e a chegada do 
recurso até o estoque 

I7 
Custo de 
sobressalentes e 
consumíveis 

Definir fornecedores 
preferenciais 

DC1, DC10, DC17 
Somatório dos custos dos 
sobressalentes utilizados 
na manutenção Solicitar redução de 

preço junto aos 
fornecedores 

I8 
Movimentação do 
Estoque de 
Manutenção  

Otimizar a 
movimentação dos 
sobressalentes em 
estoque 

DC10 
Sobressalentes utilizados 
do estoque/número total de 
sobressalentes em estoque 

I9 
Taxa de atraso de 
manutenção devido a 
restrição de logística  

Definir medidas para 
reduzir o tempo de atraso 
logístico ou 
administrativo 

DC1, DC3, DC15, 
DC16 

Horas de atraso devido a 
restrição logística/total de 
horas trabalhadas para 
realizar um determinada 
manutenção 

I10 

Taxa de atraso de 
manutenção devido à 
restrição 
administrativa 

Definir medidas para 
reduzir o tempo de atraso 
logístico ou 
administrativo 

DC1, DC3, DC15, 
DC16 

Horas de atraso devido à 
restrição 
administrativa/total de 
horas trabalhadas para 
realizar uma determinada 
manutenção 

I11 
Causa de atraso de 
manutenção 

Definir medidas para 
reduzir o tempo de atraso 
logístico ou 
administrativo 

DC1, DC3, DC15 
Tipo de causa de 
atraso/total das causas dos 
atrasos de manutenção 

Alterar os procedimentos 
de manutenção 
preventiva 

Alterar os procedimentos 
de manutenção corretiva 
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Número 
Adotado Indicador Decisão Dados Necessários Cálculo do Indicador 

I12 

Número de 
Sobressalentes e 
Consumíveis 
Comprados 

Dimensionar equipe de 
compra de sobressalentes 
e otimizar suas 
atividades DA4, DA5, DA15, 

DA16, DA17, DC3, 
DC13, DC14 

Somatório do número de 
sobressalentes e 
consumíveis adquiridos 
para realização da 
manutenção 

Número de 
Sobressalentes e 
Consumíveis 
Comprados 

Dimensionar variedade 
de fornecedores 
cadastrados na Vendor 
List  

I13 
Índice de 
Manutenção 
Preventiva  

Alterar o plano de 
manutenção preventiva 

DA4, DA6, DC3 
Número de manutenções 
preventivas realizadas/total 
de manutenções realizadas 

I14 
Disponibilidade 
Inerente 

Definir os principais 
objetivos da manutenção 

DA7, DA8, DA15, 
DA16, DA17, DB2, 
DC3, DC13 

Ver Equação 11 

I15 
Taxa de Utilização 
de Mão de Obra  

Dimensionar a equipe de 
Manutenção 

DA4, DA5, DA15, 
DA16, DA17, DC8, 
DC13  

Total de horas gastas em 
tarefas de 
manutenção/total de horas 
disponíveis 

Planejar a localização e a 
estrutura de 
atendimentos dos 
escalões de manutenção 

I16 
Custo de 
Terceirizados 

Reduzir ou aumentar os 
recursos financeiros 
gastos com terceirizados 

DA4, DA5, DC8, 
DC17 

Somatório dos gastos de 
manutenção com 
terceirizados 

I17 
Utilização do Escalão 
de manutenção 

Dimensionar os escalões 
de manutenção 

DA4, DA5, DC8 

Número de ordens de 
serviços realizadas pelo 
primeiro, segundo ou 
terceiro escalão /total 
ordens de serviço 

I18 
Homem-Hora Gasta 
por Escalão  

Planejar a localização e a 
estrutura de 
atendimentos dos 
escalões de manutenção 

DA4, DA5, DC8, 
DC13, DC14 

Homem-hora gasta pelo 
primeiro, segundo ou 
terceiro escalão/total de 
homem-hora gasta 

I19 

Número de 
manutenções 
preventivas 
realizadas 

Alterar a estrutura de 
atendimento das ordens 
de serviço de um escalão 

DA4, DA7, DA8, 
DA11, DC1, DC3 

Somatório do número de 
pedidos de ordens de 
manutenção realizadas 
num determinado período 
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Número 
Adotado Indicador Decisão Dados Necessários Cálculo do Indicador 

I20 
Número de 
manutenções 
corretivas realizadas 

Alterar a estrutura de 
atendimento das ordens 
de serviço de um escalão 

DA4, DA7, DA8, 
DA11, DC1, DC3 

Somatório do número de 
pedidos de ordens de 
manutenção realizadas 
num determinado período 

Priorizar a compra de 
equipamentos com 
fornecedores que 
apresentam um 
desempenho superior 

Propor estratégias para 
reduzir as ocorrências de 
falhas 

I21 
Taxa de manutenções 
realizadas 

Alterar a estrutura de 
atendimento das ordens 
de serviço de um escalão 

DA4, DA7, DA8, 
DA11, DC1 

Número de ordens de 
serviço realizadas/número 
de ordens de serviço 
recebidas 

I22 
Taxa de Resposta da 
Demanda de 
Trabalho  

Alterar os procedimentos 
de manutenção 
preventiva 

DA7, DA8, DA11, 
DA13, DB3, DB7, 
DB8, DB9, DB10, 
DC1, DC2, DC13 

Ordens de serviço que 
duraram menos que um 
determinado número de 
dias/total de ordens de 
serviço 

Alterar os procedimentos 
de manutenção corretiva 

Priorizar a compra de 
equipamentos com 
fornecedores que 
apresentam uma 
manutenção mais rápida 
e simples 

I23 

Índice de 
Cumprimento das 
Manutenções 
Corretivas  

Alterar os procedimentos 
de manutenção corretiva 

DA4, DA7, DA8, 
DC1, DC2, DC3 

Total de ordens de 
manutenções corretivas 
concluídas dentro do 
prazo/total de ordens de 
manutenção corretiva 

I24 

Índice de 
Cumprimento das 
Manutenções 
Preventivas  

Alterar os procedimentos 
de manutenção 
preventiva 

DA4, DA7, DA8, 
DC1, DC2, DC3 

Total de ordens de 
manutenções preventivas 
concluídas dentro do 
prazo/total de ordens de 
manutenção preventiva 
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Número 
Adotado Indicador Decisão Dados Necessários Cálculo do Indicador 

I25 Backlog 
Planejar as atividades de 
manutenção em curto 
prazo 

DC8, DA4, DA7, 
DA8, DC13, DC14 

Quantidade de homem-
hora necessária para 
execução das ordens de 
serviço pendentes na 
carteira da manutenção/ 
total de homem-hora 
disponível para execução 
destes serviços 

I26 

Taxa de Homem-
Hora Gasta em 
Manutenção 
Preventiva  

Dimensionar o número 
de colaboradores de um 
escalão de manutenção 

DA4, DA5, DA15, 
DA16, DA17, DC3, 
DC13, DC14 

Total de horas gastas em 
tarefas de manutenção 
preventiva/total de horas 
gastas em tarefas de 
manutenção 

I27 

Taxa de Homem-
Hora Gasta em 
Manutenção 
Corretiva  

DA4, DA5, DA15, 
DA16, DA17, DC3, 
DC13, DC14 

Total de horas gastas em 
tarefas de manutenção 
corretiva/total de horas 
gastas em tarefas de 
manutenção 

I28 
Homem-hora Gasta 
por Habilidade  

Definir as habilidades 
necessárias dos 
colaboradores de um 
escalão de manutenção 

DA4, DC8, DC11, 
DC13, DC14 

Homem-hora gasta por 
uma determinada 
habilidade/total de 
homem-hora gasta 

I29 
Percentagem de 
Utilização por 
Habilidade  

DA4, DC1, DC8, 
DC11 

Número de ordens de 
serviços realizadas por 
uma determinada 
habilidade/total ordens de 
serviço 

I30 
Taxa de Utilização 
de Ferramentas 
Especiais 

Definir quais tipos e as 
quantidades de 
ferramentas especiais 
necessárias para a 
manutenção 

DA4, DC8, DC11, 
DC12 

Horas utilizadas de uma 
determinada 
ferramenta/total de horas 
disponíveis da ferramenta 

I31 MTTF 

Alterar os procedimentos 
de manutenção 
preventiva 

DA7, DA8, DA11, 
DA13, DA16, 
DA17, DB1, DB2, 
DB3, DB6, DB7, 
DB8, DB9, DB10 

Ver Equação 6 
Alterar os procedimentos 
de manutenção corretiva 

Priorizar a compra de 
equipamentos com 
fornecedores que 
apresentam um 
desempenho superior 
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Número 
Adotado Indicador Decisão Dados Necessários Cálculo do Indicador 

Propor estratégias para 
reduzir as ocorrências de 
falhas 

I32 MTTR 

Alterar os procedimentos 
de manutenção 
preventiva 

DA7, DA8, DA11, 
DA13, DA16, 
DA17, DB3, DB7, 
DB8, DB9, DB10, 
DC1, DC2, DC11 

Ver Equação 9 

Alterar os procedimentos 
de manutenção corretiva 

Priorizar a compra de 
equipamentos com 
fornecedores que 
apresentam uma 
manutenção mais rápida 
e simples 

I33 
Eficiência de Mão de 
Obra  

Alterar os procedimentos 
de manutenção 
preventiva DA4, DA7, DA8, 

DC13, DC14, 
DC16 

Tempo previsto na tarefa 
de manutenção/tempo real 
gasto na tarefa de 
manutenção Alterar os procedimentos 

de manutenção corretiva 

I34 
Percentual de Modo 
de Falha  

Propor estratégias para 
reduzir as ocorrências de 
falhas 

DA7, DA8, DB1, 
DB3 

Determinado tipo de modo 
de falha de um 
equipamentos/total dos 
modos de falha do 
equipamento 

I35 
Percentual Causa de 
Falha 

Propor estratégias para 
reduzir as ocorrências de 
falhas 

DA7, DA8, DB1, 
DB8 

Determinado tipo de causa 
de falha de um 
equipamentos/total das 
causas de falha do 
equipamento 

I36 Qualidade do Reparo 
Alterar os procedimentos 
de manutenção corretiva 

DA7, DA8, DB1, 
DB2, DC1, DB2 

Número de ordens de 
manutenção que tiveram 
retrabalho/número de 
ordens de manutenção 

I37 

Falhas que 
Ocasionaram 
Impactos para Meio 
Ambiente  

Alterar projeto para 
evitar acidentes 
ambientais 

DA4, DA7, DA8, 
DB1, DB2, DB4 

Número de falhas que 
ocasionaram impactos para 
o meio ambiente/número 
total de falhas 

I38 

Falhas que 
Ocasionaram 
Impactos para 
Segurança  

Alterar projeto para 
garantir segurança as 
pessoas 

DA4, DA7, DA8, 
DB1, DB2, DB4 

Número de falhas que 
ocasionaram impactos para 
a segurança/número total 
de falhas 
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Número 
Adotado Indicador Decisão Dados Necessários Cálculo do Indicador 

I39 
Eficiência de 
Equipamentos 
Reservas  

Definir o número de 
equipamentos redundante 
necessários para um 
sistema 

DA4, DA7, DA8, 
DA19, DB1, DC1 

Ordens de serviços em 
equipamentos com reserva 
que ocasionaram perda de 
produção/número total de 
ordens de serviço de 
equipamentos com reserva 
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6 ESTUDO DE CASO 

 

Visando a verificação da aplicabilidade da metodologia proposta neste trabalho, foi 

realizada uma comparação do modelo proposto com o atual sistema utilizado pela Marinha do 

Brasil. 

Nesta etapa foram realizadas visitas aos órgãos de manutenção da Marinha do Brasil, 

visando coletar informações a respeito do sistema de apoio logístico e do sistema de 

informação gerencial de materiais da entidade, com o objetivo de verificar a aplicabilidade do 

modelo proposto e compará-lo ao modelo vigente na Marinha. Estas visitas foram conduzidas 

através de entrevistas e apresentações com diversos setores da organização, como 

manutenção, operação e gestão de ativos físicos. 

Além da Marinha do Brasil, foram realizadas entrevistas com pessoas responsáveis 

pela organização da manutenção em outros setores, como a indústria do petróleo e aviação 

civil. Estas visitas tiveram por objetivo conhecer outros Sistemas de Gerenciamento de 

Informação e assim verificar como este sistema vem sendo empregado nas diversas 

organizações. 

 
 

6.1 ESTRUTURA DA MARINHA DO BRASIL 

 
 
A Marinha do Brasil é uma das três forças armadas do país, ao lado do Exército 

Brasileiro e da Força Aérea Brasileira, sendo responsável pela condução das operações navais 

em geral. Maior marinha da América Latina, é a mais antiga das Forças Armadas brasileiras e 

uma das dez marinhas do mundo a operar um porta-aviões. 

O organograma com a estrutura da Marinha do Brasil está apresentado na Figura 22. 



 

 

Figura 22 – Organograma da Marinha do Brasil 

Fonte: Adaptado da Marinha do Brasil (2011)
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Através da Figura 22 pode-se observar que o Comandante da Marinha (CM) é 

auxiliado por diversos setores como o Estado-Maior da Armada (EMA), Centro de 

Inteligência da Marinha (CIM), Gabinete do Comandante da Marinha (GCM), Procuradoria 

Especial da Marinha (PEM), entre outros.  

No organograma também pode ser observado o Comando de Operações Navais 

(ComOpNav), setor este que comanda os distritos navais (como por exemplo, o Comando do 

Primeiro Distrito Naval – Com1°DN), que por sua vez, são os responsáveis pela operação dos 

ativos da organização, como por exemplo, a operação de embarcações, aeronaves, submarinos 

e carros de combate.  

Além destes setores existem também áreas que apoiam o setor operativo, como:  

 

• Secretaria-Geral da Marinha (SGM): responsável pela área de finanças, 

abastecimento, administração, entre outros. 

• Diretoria-Geral do Material da Marinha (DGMM): responsável pelos projetos 

navais, construção de embarcações, tecnologia da informação, manutenção, entre 

outros. 

• Diretoria-Geral do Pessoal da Marinha (DGPM): responsável pela instrução e 

ensino da Marinha, assistência médica, assistência social, recursos humanos, entre 

outros. 

• Diretoria-Geral de Navegação (DGN): responsável pelas atividades relacionadas 

com a hidrografia, cartografia, navegação e sinalização náutica. 

• Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais (CGFN): responsável por 

supervisionar as atividades de preparo técnico, planejamento de ações, 

manutenção, abastecimento entre outras, relativas ao Corpo de Fuzileiros Navais. 

 
 

6.1.1 Organização da Manutenção da Marinha do Brasil 

 
 
A estrutura organizacional da manutenção é composta por diversas organizações 

militares, de diversos setores da Marinha do Brasil. Dentro desta estrutura tanto o Setor 

Operativo como o Setor de Apoio são os responsáveis pelas atividades dos diversos escalões 

de manutenção dos ativos da Marinha do Brasil. O escalão de manutenção é o grau de 

amplitude de trabalho requerido nas atividades de manutenção, em função da complexidade 

do serviço executado (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2002, p. 29). 
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No setor operativo encontra-se o 1º Escalão da Manutenção. Neste escalão são 

realizadas ações pelo usuário do ativo ou pela organização militar responsável pelo material, 

com os meios orgânicos disponíveis, visando a manter o material em condições de 

funcionamento e de conservação. Neste escalão são realizadas as atividades de manutenção 

que não exigem grande complexidade, nem recursos especiais. São exemplos do 1º Escalão as 

equipes de manutenção que atuam dentro das embarcações ou dos submarinos, dento do 

Comando de Operações Navais. 

No Setor Operativo também são encontradas bases de manutenção, que possuem mais 

recursos para realizar tarefas que exijam média complexidade. Estas bases representam o 2º 

Escalão de Manutenção, que são os responsáveis pelas ações de manutenção que ultrapassam 

a capacidade dos meios orgânicos da organização militar responsável pelo material (1º 

Escalão). São exemplos do 2° Escalão de Manutenção, a Base Naval do Rio de Janeiro 

(BNRJ) pertencente ao Comando-em-Chefe da Esquadra (Comemch), a Base Naval de Aratu 

(BNA) pertencente ao Comando do 2º Distrito Naval (Com2º DN), a Base Naval de Natal 

(BNN) pertencente ao Comando do 3º Distrito Naval (Com3º DN).  

O órgão do Setor de Apoio, cuja atividade está relacionada diretamente aos aspectos 

técnicos da manutenção, é a Diretoria-Geral do Material da Marinha, aos quais todas as 

diretorias técnicas estão subordinadas. Este setor responde tecnicamente, auxiliando no 

planejando das normas e diretrizes que irão propiciar aos órgãos executores da manutenção a 

execução das ações pertinentes. Essas diretrizes são emitidas sob a forma de manuais, 

instruções, rotinas, dotações de sobressalentes e procedimentos necessários ao cumprimento 

das ações de manutenção preventiva ou corretiva. Dentro da DGMM os principais setores 

responsáveis pelo planejamento das manutenções são a Diretoria de Engenharia Naval (DEN) 

e Diretoria Aeronáutica da Marinha (DAerM). 

Na DGMM também se encontra o 3º Escalão de manutenção. Neste escalão são 

realizadas as ações de manutenção que exigem recursos superiores aos escalões anteriores, em 

função do grau de complexidade, sendo, portanto realizados serviços especializados de 

manutenção. São exemplos do 3° Escalão de Manutenção, como pode ser observado na 

Figura 22, o Centro de Armas da Marinha (CAM) que realiza manutenção de sistemas de 

armas navais, Centro de Eletrônica da Marinha (CETM) especializado na manutenção de 

equipamentos eletrônicos, Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ) que realiza 

manutenção dos sistemas de propulsão naval, geração de energia, estrutura naval e controle de 

avarias dos meios navais. 
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Existe ainda a possibilidade da manutenção ser realizada em um 4° Escalão de 

Manutenção. Este escalão realiza ações de manutenção cujos recursos necessários requerem o 

emprego de instalações fabris do fabricante ou representante autorizado, ou, ainda, o uso de 

instalações industriais especializadas. 

Os setores responsáveis pela elaboração dos projetos, bem como da avaliação dos 

sistemas, e equipamentos de interesse da Marinha do Brasil, como o Centro de Projetos de 

Navios (CPN) e o Centro Tecnológico da Marinha de São Paulo (CTMSP), também estão 

subordinados ao DGMM. 

O órgão do Setor de Apoio, cujas atividades estão relacionadas à provisão de 

suprimentos e compra de materiais para a realização das atividades de manutenção é a 

Secretaria-Geral da Marinha (SGM). A Diretoria de Abastecimento da Marinha (DAbM), 

subordinada à SGM, é a organização Militar responsável, mais diretamente, pela provisão de 

suprimentos. 

A Diretoria-Geral do Pessoal da Marinha (DGPM) é o setor responsável pelas 

questões relativas à saúde e seguranças dos colaboradores da Marinha do Brasil, incluindo 

nesta as pessoas responsáveis pela manutenção. 

 
 

6.1.2 Coleta de Dados da Marinha do Brasil 

 
 
Atualmente a Marinha do Brasil está passando pela implementação de um novo 

módulo informatizado denominado SMP, que será utilizado no Sistema de Apoio 

Logístico da Marinha (SISALI).  

Até a implementação deste módulo a coleta de dados era realizada de maneira bem 

simples, através de um sistema denominado SisSMP, que não registrava ou controlava as 

atividades de manutenção em meio eletrônico, servindo somente como um guia para as 

atividades de manutenção. Dentro desta plataforma os registros de manutenção eram 

coletados de maneira manual através de formulários como o Cartão de Avaria e Reparo 

apresentado na Figura 23: 
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Figura 23 – Cartão de Avaria e Reparo da Marinha do Brasil 

Fonte: Marinha do Brasil (2011) 
 

Entretanto, através deste sistema já era possível consultar a Lista de Equipamentos do 

Meio, lista esta que continha os dados a respeito de todos os equipamentos dos ativos, como 

pode ser observado na Figura 24. 

 

 
Figura 24 – Tela da Lista de Equipamento do Navio 

Fonte: Marinha do Brasil (2011) 
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A Lista de Equipamentos do Meio é bastante similar ao Item 4.2.1 - Dados do 

Equipamento e do Sistema da metodologia proposta, onde os equipamentos são identificados 

quanto aos seus parâmetros técnicos, operacionais e ambientais. 

No módulo SMP implementado no SISALI existe um campo específico para registrar 

as horas de funcionamento dos equipamentos, que pode ou não ser controlado por horímetro, 

denominado Registro de Operação conforme pode ser observado na Figura 25. 

 

 
Figura 25 – Tela do Registro de Operação 

Fonte: Marinha do Brasil (2011) 
 

 

Neste novo módulo existe também um item denominado Registro de Avaria e Reparo, 

cujo objetivo é registrar as ocorrências de falhas e os reparos efetuados. Este item 

inicialmente está divido em duas opções: reparo em estrutura e equipamentos. 

No Registro de Avaria e Reparo existe um primeiro campo denominado Geral onde 

são colocadas as informações a respeito do equipamento a ser reparado e do sistema a que 

pertence. A Figura 26 apresenta o campo Geral do Registro de Avaria e Reparo do modelo da 

Marinha.  
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Figura 26 – Tela Geral - Registro de Avaria e Reparo 

Fonte: Marinha do Brasil (2011) 
 

Num segundo campo denominado Avaria, são registradas informações a respeito da 

descrição da falha, como por exemplo, modo de falha, causa da falha, efeito da falha, data da 

falha e data do retorno do equipamento à sua condição normal de operação. A Figura 27 

apresenta o campo Avaria do Registro de Avaria e Reparo do modelo da Marinha.  

 

 
Figura 27 – Tela Avaria - Registro de Avaria e Reparo 

Fonte: Marinha do Brasil (2011) 
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Num terceiro campo denominado Reparo, são registradas informações a respeito das 

condições gerais da execução dos reparos, como por exemplo, descrição do reparo, horas 

gastas no reparo, sobressalentes consumidos, necessidade de terceirizados, entre outros. A 

Figura 27 apresenta o campo Reparo do Registro de Avaria e Reparo do modelo da Marinha.  

 

 
Figura 28 – Tela Reparo - Registro de Avaria e Reparo 

Fonte: Marinha do Brasil (2011) 
 

Em relação à manutenção preventiva, existe no módulo SMP do SISALI um local 

onde são registradas as manutenções preventivas. Primeiramente é realizado o cadastramento 

da rotina de manutenção identificando itens como ferramentas necessárias, sobressalentes a 

serem substituídos, duração esperada da rotina, localização do equipamento, escalão 

responsável pela manutenção, entre outros conforme pode ser observado na Figura 29. 
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Figura 29 – Tela Cadastramento de Cartão de Manutenção 

Fonte: Marinha do Brasil (2011) 
 

Um campo denominado Cartão de Registro de Manutenção arquiva os dados relativos 

às atividades de manutenção planejada, de cada rotina realizada. Neste campo são gravados 

dados como: duração da rotina, nome do executor, data de início da rotina, data de término da 

rotina, tempo de funcionamento do equipamento, efeito da rotina sobre a disponibilidade do 

equipamento, entre outros, conforme pode ser observado na Figura 30. 

 

 
Figura 30 – Tela do Cartão de Registro de Manutenção 

Fonte: Marinha do Brasil (2011) 
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Durante a realização da tarefa de manutenção, existe a possibilidade do usuário 

apontar desvios das condições esperadas para a realização da manutenção. Isto se dá através 

do preenchimento do campo Justificativa da Alteração da Situação de Rotina. Neste quadro de 

justificativa, o responsável pela manutenção pode apontar possíveis situações que dificultaram 

ou impediram a execução de uma rotina. Este quadro está apresentado na Figura 31. 

 

 
Figura 31 – Tela Cadastramento de Cartão de Manutenção 

Fonte: Marinha do Brasil (2011) 
 
 
 

6.1.3 Tratamento dos Dados da Marinha do Brasil 

 
 

O sistema de tratamento dos dados da Marinha do Brasil é realizado de maneira bem 

simples. Os dados são exportados do sistema de armazenamento e tratados utilizando as 

ferramentas contidas no pacote “Excel”. 

Não são realizados tratamentos detalhados utilizando programas específicos para a 

análise e ajuste dos dados coletados. 

Dentro deste sistema de tratamento dos dados, são realizadas as seguintes análises: 

 

• Diagrama de Pareto: para identificar equipamentos críticos e causas de falha mais 

frequentes. 
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• Histograma: para acompanhar a frequência das falhas em equipamentos e ativos ao 

longo dos anos 

• Distribuição de Falha: para verificar a distribuição das falhas e calcular o MTTF, 

bom como a disponibilidade dos ativos.  

• Distribuição de Reparo: para verificar a distribuição dos tempos de reparo e 

calcular o MTTR, bom como a manutenibilidade dos ativos. 

 

A condução de técnicas para a determinação da melhor distribuição do ajuste dos 

dados e do intervalo de confiança não são empregadas. Além disso, os problemas advindos da 

falta de dados, da censura, da dependência entre as falhas, entre outros não são analisados em 

detalhes. 

 
 

6.1.4 Indicadores da Manutenção da Marinha do Brasil 

 
 
Os indicadores de manutenção atualmente utilizados na Marinha do Brasil são 

baseados no antigo sistema de coleta de dados, não explorando ao máximo o novo sistema 

que está sendo implementado. 

Com a execução do novo módulo SMP automatizado, que será utilizado no SISALI, 

um variedade de informações bem maior poderá ser fornecida para o gerenciamento do 

processo de manutenção. 

A Tabela 7 apresenta os indicadores de manutenção utilizados na Marinha do Brasil e 

a nomenclatura adotada pelo autor, de acordo com a Tabela 6 apresentada anteriormente. 

 

Tabela 7 – Indicadores de Manutenção da Marinha do Brasil 
Fonte: Adaptado da Marinha do Brasil (2011). 

 
Número Adotado 

pelo Autor 
Indicador 

I3 Disponibilidade Operacional 

I12 Número de sobressalentes e consumíveis comprados 

I14 Disponibilidade Inerente 

I19 Número de manutenções preventivas realizadas 

I20 Número de manutenções corretivas realizadas 

I21 Taxa de manutenções realizadas 
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Número Adotado 

pelo Autor 
Indicador 

I25 Backlog 

I31 MTTF 

I32 MTTR 

I35 % de Causa de Falha 

 
 

6.1.5 Utilização das Informações para a Tomada de Decisão da Marinha do Brasil 

 
 
Atualmente os indicadores de manutenção são amplamente empregados para a 

elaboração dos planos de manutenção. Existe um plano mestre de manutenção onde as rotinas 

são descritas e as datas para a realização das mesmas são informadas. 

Dentro de cada rotina de manutenção, existe um Cartão de Manutenção onde são 

descritos os procedimentos a serem executados, além das precauções de segurança que devem 

tomadas. 

Informações como MTTF, MTTR e Backlog são utilizadas para otimizar e alterar estas 

rotinas, além disso, os indicadores I19 (Número de manutenções preventivas realizadas) e I20 

(Número de manutenções corretivas realizadas) são empregados para mensurar a eficácia na 

execução destas atividades.  

A Figura 32 ilustra a tela com a lista de rotina de manutenção. 

 

 
Figura 32 – Tela da Lista de Rotina de Manutenção 

Fonte: Marinha do Brasil (2011) 
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Existe também um Cartão de Defeitos, Causas e Correções onde são indicados, para 

cada modo de falha, as causas associadas e as correções que devem ser executadas. O 

indicador I35 (% de Causa de Falha), auxilia na elaboração e alteração deste cartão. 

A Figura 33 ilustra o Cartão de Defeitos, Causas e Correções.  

 

 

Figura 33 – Cartão de Defeitos, Causas e Correções 
Fonte: Marinha do Brasil (2011) 

 

O indicador de Disponibilidade Operacional, I3, e Disponibilidade Inerente, I14, são 

utilizados para identificar os ativos que apresentam maior disponibilidade. Estes indicadores 

são utilizados, por exemplo, para identificar dentre um grupo de navios, aqueles que 

apresentam uma maior disponibilidade para a execução de uma determinada missão. 

O indicador MTTF é utilizado para calcular a taxa de falha e a confiabilidade dos 

equipamentos de um ativo. Através desta análise é possível realizar uma comparação entre os 

equipamentos de diferentes navios e identificar aqueles mais confiáveis. Os equipamentos 

identificados como os mais confiáveis são preferencialmente utilizados em missões, em 

detrimento daqueles que apresentaram uma menor confiabilidade. Esta análise é feita, por 

exemplo, para os canhões, propulsores, bombas, motores, entre outros.  

O MTTF em conjunto com indicador I12, que acompanha o número de sobressalentes 

e consumíveis comprados, é utilizado para estimar o estoque de sobressalentes utilizados, 

auxiliando desta forma a programação de compras de sobressalentes. 

 



 

 

 

 
 

 

 

7 COMPARAÇÃO DO SISTEMA DA MARINHA DO BRASIL COM O MODELO 

PROPOSTO 

 
 
 
Uma análise comparativa, do Sistema de Informação Gerencial da Marinha do Brasil 

com o modelo proposto, foi realizado com o objetivo de verificar a aplicabilidade do mesmo. 

Foi possível perceber certa similaridade na estrutura organizacional de manutenção da 

Marinha do Brasil com o modelo genérico proposto, verificando que os atores envolvidos 

exercem atividades semelhantes, no que tange ao processo de apoio logístico dos ativos. A 

Tabela 8 apresenta as relações entre tais modelos. 

 
Tabela 8 – Similaridade na Estrutura de Manutenção 

 
Modelo da Marinha Modelo Proposto Atividade 

Comandante Geral da Marinha e 

seus pares 

Comando das operações dos ativos 

(ComOpNav, Com1°DN, 

Com2°DN, etc.) 

Direção da Organização 
Estabelecer a missão e os objetivos 

do sistema de manutenção 

DGMM Gestor da Manutenção 
Planejar o sistema de manutenção 

de uma organização 

DabM Abastecimento 

Fornecer equipamentos, 

ferramentas, consumíveis, 

sobressalentes 

Base de Manutenção do 1º, 2º e 3º 

Escalão 
Organizador da Manutenção 

Controlar ações de manutenção 

realizadas por um determinado 

escalão de manutenção 

Responsável pela Manutenção 

Preventiva na Base de Manutenção  

Líder da Equipe de 

Manutenção Preventiva 

Efetivar as ações de manutenções 

programadas 

Responsável pela Manutenção 

Corretiva na Base de Manutenção  

Líder da Equipe de 

Manutenção Corretiva 

Efetivar as ações de manutenções 

corretivas 
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Modelo da Marinha Modelo Proposto Atividade 

CPN, CTMSP, DGPM Outros Setores 

Realizar atividades direta ou 

indiretamente relacionadas ao 

sistema de manutenção 

 

Através da tabela anterior é possível verificar, por exemplo, que o DGMM apresenta 

as mesmas responsabilidades e atribuições que o ator denominado Gestor da Manutenção 

neste trabalho. 

 
 

7.1 COMPARAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS DE COLETA DE DADOS 

 
 
O novo sistema de coleta de dados implementado da Marinha é bastante robusto e 

também apresenta grande similaridade com o modelo proposto. Este modelo é totalmente 

informatizado com vários campos padronizados, onde ao usuário basta selecionar a opção 

desejada. 

Dos 50 dados propostos para serem coletados, somente 9 não faziam parte do escopo 

do sistema de coleta da Marinha, como pode ser observado na Tabela 9.  

 

Tabela 9 – Similaridade na Coleta de Dados 
 

Categoria Principal 
Número 

Adotado 
Taxonomia 

Este Dado é Coletado 

na Marinha? 

Uso ou Localização 

DA1 Organização Sim 

DA2 Categoria da instalação Sim 

DA3 Categoria da unidade Sim 

DA4 Nome da Instalação Sim 

DA5 Localização Sim 

DA6 Seção ou sistema Sim 

 

 

Atributos do Equipamento 

DA7 Classe do equipamento Sim 

DA8 Tipo de equipamento Sim 

DA9 Identificação do Equipamento Sim 

DA10 Descrição do equipamento Sim 

DA11 Nome do fabricante Sim 

DA12 
Outras informações relevantes 

do equipamento 
Sim 

DA13 Modelo Sim 

DA14 Código de Identificação Sim 
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Categoria Principal 
Número 

Adotado 
Taxonomia 

Este Dado é Coletado 

na Marinha? 

Operação (modo de uso em 

operação normal) 

DA15 Estado de operação Sim 

DA16 Data do início do serviço Sim 

DA17 Tempo de serviço Sim 

DA18 Tempo de operação Sim 

DA19 
Número de demanda durante o 

período de serviço  
Sim 

DA20 Arranjo Operacional Não 

DA21 
Outras informações relevantes 

da operação 
Sim 

Identificação da Falha DB1 Registro de falha Sim 

Dado de Falha 

DB2 Data da falha Sim 

DB3 Modo de falha Sim 

DB4 Impacto da falha na segurança Não 

DB5 Impacto da falha na operação Não 

DB6 
Impacto da falha na função do 

equipamento 
Não 

DB7 Mecanismo da falha Não 

DB8 Causa da falha Sim 

DB9 Subunidade Sim 

DB10 Componente Sim 

DB11 Método de detecção Não 

Custo da Falha DB12 Custo da Falha Sim 

Identificação DC1/DD1 Registro de manutenção Sim 

Dado de Manutenção 

DC2/DD2 Data da falha Sim 

DC3/DD3 Categoria da manutenção Sim 

DC4/DD4 Prioridade de manutenção Sim 

DC5/DD5 Intervalo Sim 

DC6/DD6 Atividade de manutenção Sim 

DC7/DD7 
Impacto da manutenção na 

operação 
Não 

DC8/DD8 Órgão de manutenção Sim 

DC9/DD9 Componente Sim 

DC10/DD10 Utilização de sobressalentes Sim 

Recursos de Manutenção 
DC11/DD11 Homem-hora gasto Sim 

DC12/DD12 Recursos especiais Sim 

Tempo de Manutenção 
DC13/DD13 Tempo de manutenção Sim 

DC14/DD14 Tempo indisponível Sim 
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Categoria Principal 
Número 

Adotado 
Taxonomia 

Este Dado é Coletado 

na Marinha? 

DC15/DD15 Causa do atraso Sim 

DC16/DD16 Duração do atraso Não 

Custo da Manutenção DC17/DD17 Custo da Manutenção Não 

 

Quase a totalidade dos itens propostos no modelo, relativos aos Dados de 

Equipamentos, é coletada pelo sistema da Marinha. A única exceção observada diz respeito ao 

arranjo operacional dos equipamentos. Sem este dado pode-se verificar através de entrevistas 

na Marinha, que torna-se difícil mensurar a criticidade de um equipamento reserva na 

disponibilidade do ativo, já que sua falha não necessariamente reduz a eficiência ou eficácia 

do sistema.  

Em relação aos Dados de Falha, as informações referentes ao impacto das falhas no 

sistema não são coletadas no sistema da Marinha Estes dados poderiam, por exemplo, auxiliar 

no conhecimento dos equipamentos e das falhas mais críticas para a segurança pessoal. 

Outro ponto não coberto pelo modelo da Marinha, diz respeito ao item DB7, 

Mecanismo de Falha. Segundo entrevistas realizadas com o pessoal da Marinha, os itens 

Modo de Falha (DB3) e Causa de Falha (DB8), já trariam informações suficientes para o 

conhecimento a respeito dos processos que levam à falha, tornando este item desnecessário. 

De maneira similar o item DB11, que trata do modo de detecção da falha, também traria 

informação redundante ao sistema de coleta da Marinha.  

Entre os Dados de Manutenção, novamente a questão do impacto do evento não é 

referenciado no sistema da Marinha. O dado DC7/DD7, Impacto da Manutenção na Operação, 

que pode ser utilizado para avaliar o efeito da atividade sobre a produção ou operação, não é 

sistematicamente coletado pelo SMP no SISALI. 

A questão relativa às Causas do Atraso da manutenção, DC15/DD15 está contemplado 

no sistema de coleta da Marinha, porém o item DC16/DD16, Duração do Atraso, não faz 

parte do escopo do sistema, dificultando assim a análise dos atrasos. Entretanto a equipe da 

Marinha informou ser extremamente difícil a coleta deste tipo de informação. 

Uma informação de grande importância proposto no SIG deste trabalho e que não foi 

contemplado no sistema avaliado, diz respeito ao Custo da Manutenção (DC17/DD17). A 

equipe da Marinha concordou que esta medida é crucial para que o sistema de apoio logístico 

tenha um maior controle de seus gastos. 
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Uma das maiores dificuldades observadas, tanto no sistema de coleta da Marinha, 

como nos sistemas das empresas da indústria do petróleo e da aviação civil, foi em relação à 

padronização do preenchimento dos dados coletados. Em diversas situações os dados não 

eram coletados de acordo com os padrões sugeridos, dificultando assim, o tratamento dos 

dados e a comparação das informações obtidas do SIG com outras unidades e com a indústria 

em geral. 

Outro grande desafio relatado diz respeito ao comprometimento das pessoas 

responsáveis pelo preenchimento dados no SIG. Isto se deve principalmente à alta 

rotatividade dos colaboradores na função e pela dificuldade destes colaboradores em entender 

os benefícios deste sistema, já que o retorno deste trabalho normalmente é observado a médio 

ou longo prazo, quando possivelmente os mesmos não estarão mais na função. 

 
 

7.2 COMPARAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE DADOS 

 
 
O sistema de tratamento dos dados coletado proposto é bastante rigoroso e possui uma 

série de requisitos comumente utilizados para garantir qualidade aos dados. 

O sistema de tratamento dos dados da Marinha é bastante simples utilizando como 

premissa, por exemplo, que os equipamentos analisados possuem uma distribuição 

exponencial. Neste sistema não existem programas sofisticados para verificar dependência 

entre as falhas, censura, intervalo de confiança, dados discrepantes entre outras análises que 

foram sugeridas neste trabalho. 

A equipe da Marinha argumentou que o atual SIG ainda está em fase inicial de 

estruturação dentro da organização e existem pontos dentro do sistema, como o tratamento 

dos dados, que necessitam ser melhorados. Desta forma, um tratamento mais elaborado dos 

dados deverá ser realizado no decorrer da implementação do sistema de informação. 

Entretanto um modelo tão rigoroso quanto o proposto seria de difícil execução. 

Ainda assim a implementação de um sistema mais criterioso para o tratamento dos 

dados, seria bastante apropriado dentro do modelo da Marinha, pois garantiria uma maior 

confiabilidade dos indicadores utilizados para a tomada de decisão dentro da organização.  

7.3 COMPARAÇÃO ENTRE OS INDICADORES 
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Os indicadores de manutenção atualmente utilizados na Marinha do Brasil são 

baseados no antigo sistema de coleta de dados, não explorando ao máximo o novo sistema 

que está sendo implementado. 

Dos 39 indicadores propostos para este trabalho, 29 não são utilizados atualmente no 

SIG da Marinha para auxiliar a tomada de decisão, como pode ser observado na Tabela 10.  

 

Tabela 10 – Similaridade nos Indicadores de Manutenção 
 

Número 

Adotado 
Indicador 

Indicador Utilizado 

Atualmente na Marinha? 

Indicador Aplicável à 

Marinha? 

I1 Capacidade produtiva Não Não 

I2 Frequência de falhas na produção Não Não 

I3 Disponibilidade Operacional Sim - 

I4 
Custo de manutenção relacionado 

ao custo total 
Não Sim 

I5 Perda de produção Não Não 

I6 
Tempo de compra de 

sobressalentes e consumíveis 
Não Sim 

I7 
Custo de sobressalentes e 

consumíveis 
Não Sim 

I8 
Movimentação do estoque de 

manutenção 
Não Sim 

I9 
Taxa de atraso de manutenção 

devido à restrição de logística  
Não Sim 

I10 
Taxa de atraso de manutenção 

devido à restrição administrativa 
Não Sim 

I11 Causa de atraso de manutenção Não Sim 

I12 
Número de sobressalentes e 

consumíveis comprados 
Sim - 

I13 Índice de manutenção preventiva Não Sim 

I14 Disponibilidade Inerente Sim - 

I15 Taxa de utilização de mão de obra Não Sim 

I16 Custo de terceirizados Não Sim 

I17 
Utilização do escalão de 

manutenção 
Não Sim 

I18 Homem-hora gasta por escalão Não Sim 
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Número 

Adotado 
Indicador 

Indicador Utilizado 

Atualmente na Marinha? 

Indicador Aplicável à 

Marinha? 

I19 
Número de manutenções 

preventivas realizadas 
Sim - 

I20 
Número de manutenções corretivas 

realizadas 
Sim - 

I21 Taxa de manutenções realizadas Sim - 

I22 
Taxa de resposta da demanda de 

trabalho 
Não Sim 

I23 
Índice de cumprimento das 

manutenções corretivas 
Não Sim 

I24 
Índice de realização do plano de 

manutenção preventiva 
Não Sim 

I25 Backlog Sim - 

I26 
Taxa de homem-hora gasta em 

manutenção preventiva 
Não Sim 

I27 
Taxa de homem-hora gasta em 

manutenção corretiva 
Não Sim 

I28 Homem-hora gasta por habilidade Não Sim 

I29 
Percentagem de utilização por 

habilidade 
Não Sim 

I30 
Taxa de utilização de ferramentas 

especiais 
Não Sim 

I31 MTTF Sim - 

I32 MTTR Sim - 

I33 Eficiência de mão de obra Não Sim 

I34 % de Modo de Falha Não Sim 

I35 % de Causa de Falha Sim - 

I36 Qualidade do reparo Não Sim 

I37 
Falhas que ocasionaram impactos 

para meio ambiente 
Não Sim 

I38 
Falhas que ocasionaram impactos 

para segurança 
Não Sim 

I39 
Eficiência de equipamentos 

reservas 
Não Sim 

 

Dos 29 indicadores não empregados atualmente, 3 (I1, I2 e I5) não são aplicáveis à 

estrutura da Marinha, pois tratam de questões relacionadas ao controle da produção de um 
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produto, como por exemplo, a produção de um produto químico em uma planta de processo 

ou à fabricação de um carro numa linha de montagem. 

Os indicadores referentes à disponibilidade dos ativos (I3 e I14), muitas vezes não são 

referenciados em tempo de operação, mas sim pelo número de demandas, visto que alguns 

equipamentos, como os canhões dos navios não são continuamente operados. 

Existem diversos indicadores (I16, I17, I18, I26, I27, I28 e I29) que avaliam a 

disponibilidade de pessoal para a realização das atividades de manutenção, e que poderiam ser 

empregados no SIG da Marinha. Entretanto, para que estas informações possam ser 

trabalhadas detalhadamente, o sistema de coleta de dados da Marinha deve prever um campo 

em que possa distinguir as horas gastas na tarefa de manutenção por cada habilidade requerida 

(elétrica, mecânica, eletrônica, etc.), já que o sistema atual só permite o preenchimento das 

horas empregadas nas tarefas de manutenção, sem a distinção das habilidades utilizadas. 

Apesar da Marinha já utilizar alguns índices para auxiliar o processo de manutenção 

planejada (I19, I20, I31, I32), foram abordados outros indicadores, como o I22 e o I24, que 

poderiam ser empregados para auxiliar a tomada de decisão, tornando esta atividade ainda 

mais otimizada. 

Assim como ocorreu com o sistema de coleta de dados da Marinha, ainda não são 

utilizados indicadores para acompanhar os efeitos das falhas sobre o meio ambiente (I37), a 

segurança (I38) ou equipamentos reservas (I39). Porém, a equipe da Marinha ressaltou que 

tais indicadores seriam de grande importância. 

Apesar da Marinha não ser uma instituição que vise o lucro, índices como o I4, I6, I16, 

que medem os custos das atividades, podem ser empregados na organização visando 

maximizar a eficiência da manutenção. 

Uma grande dificuldade relatada pela equipe da Marinha diz respeito aos indicadores 

que tratam dos sobressalentes, como o I6, I7, I8 e I12. Existe uma grande variedade de tipos e 

fabricantes diferentes de sobressalentes, o que pode gerar um grande número de informações, 

dificultando assim sua utilização. 

Outra dificuldade encontrada diz respeito ao grau de confiança dos indicadores 

utilizados. A equipe da Marinha muitas vezes se viu diante de indicadores que traziam 

informações que claramente não refletiam a realidade dos ativos, seja por falha no 

preenchimento dos dados, falha no tratamento ou falta de uma amostra representativa. 

Esta mesma dificuldade foi relatada pelas empresas da indústria do petróleo e da 

aviação civil. Assim, a equipe da Marinha sugeriu que uma etapa de análise crítica dos dados 
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deveria ser realizada por especialistas antes da sua utilização, visando garantir credibilidade 

ao uso desta ferramenta.  

 
 

7.4 COMPARAÇÃO ENTRE A UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PARA A TOMADA 

DE DECISÃO 

 
 
Atualmente os indicadores de manutenção são utilizados na Marinha do Brasil 

principalmente para a elaboração das rotinas de manutenção. Na Tabela 11 estão apresentadas 

os atores responsáveis pela organização da manutenção, bem como os indicadores que cada 

setor utiliza atualmente e os indicadores propostos que poderiam ser implementados na 

Marinha. 

 

Tabela 11 – Similaridade nos na Utilização da Informação 
 

Setor da Marinha 
Indicador de Interesse - 

Existente na Marinha 

Indicador de Interesse - 

Modelo Proposto 

Comandante Geral da Marinha e seus pares 

Comando das operações dos ativos 

(ComOpNav, Com1°DN, Com2°DN, etc.) 

- I4 

DabM I12 I6, I7, I8, I9, I10, I11 

DGMM I3, I14 
I4, I7, I13, I15, I16, I17, 

I18 

Base de Manutenção do 1º, 2º e 3º Escalão I19, I20, I21, I25, I31, I32 
I9, I15, I22, I23, I24, I26, 

I27, I29, I34, I35, I36 

Responsável pela Manutenção Preventiva na 

Base de Manutenção  
I19, I31 I24, I11, I33 

Responsável pela Manutenção Corretiva na 

Base de Manutenção  
I20, I32, I35 I33, I34 

CPN, CTMSP I31, I32, I35 I34, I37, I38, I39 

DGPM - I38 

 

No modelo proposto neste estudo o Comandante Geral e o Comando de Operações 

Navais poderiam receber informações a respeito do custo da manutenção, através do indicador 

I4 do SIG, auxiliando-o assim na tomado de decisão em relação aos gastos da manutenção. 
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O DabM que hoje recebe informações a respeito dos números de sobressalentes 

utilizados pelo indicador I12, também poderia ter conhecimento dos tempos de compra, custo 

e estoque através dos índices I6, I7, I8, além das informações a respeito dos atrasos logísticos 

e administrativos pelos indicadores I9, I10, I11, auxiliando-o nas decisões referentes à 

otimização dos sobressalentes. 

O DGMM pode acompanhar atualmente a eficácia do processo de apoio logístico 

através da disponibilidade operacional e inerente dos ativos, utilizando o I3 e I14. Porém os 

indicadores poderiam fornecer ainda informações a respeito da eficiência de cada escalão de 

manutenção através dos indicadores I16, I17 e I18, que medem os custos, a utilização e as 

horas gastas em cada escalão. Os indicadores, como por exemplo o I7, poderiam ainda 

auxiliar a DGMM, através da DEN e DAerM, na elaboração e atualização dos procedimentos 

e manuais de manutenção. 

As Bases de Manutenção recebem uma grande quantidade de informações a respeito 

das condições dos equipamentos e das ações de manutenção executadas. Entretanto as 

mesmas não possuem indicadores que quantificam a disponibilidade da mão de obra, das 

ferramentas especiais utilizadas e dos atrasos na realização das tarefas. Estas informações 

adicionais poderiam ser observadas através da utilização dos indicadores apresentados na 

tabela anterior, auxiliando assim na otimização da alocação destes recursos. 

O Responsável pela Manutenção Preventiva pode utilizar os indicadores I37 e I19 para 

auxiliá-lo no planejamento e execução das rotinas de manutenção. Porém os indicadores I11, 

I33, I34 poderiam fornecer ainda mais informações, para a realização de um plano de 

manutenção mais eficiente. 

Os indicadores I20, I32, I35 podem auxiliar o Responsável pela Manutenção Corretiva 

nas suas atividades diárias. Porém informações adicionais como a eficiência de mão de obra 

(I33) e os modos de falha dos equipamentos tendem a trazer uma otimização ainda maior em 

suas atividades. 

Os centros responsáveis pelos projetos da Marinha, CPN e CTMSP, têm a sua 

disposição atualmente dados a respeito do MTTF, MTTR e das causas das falhas dos 

equipamentos. Mas, um conhecimento a respeito dos modos de falha, do impacto das falhas 

sobre a segurança e o meio ambiente, além de informações a respeito da redundância dos 

equipamentos, poderia auxiliar na elaboração de projetos mais confiáveis e robustos. 

Pelo modelo proposto o DGPM teria a sua disposição o indicador I38, no qual poderia 

identificar o número de falhas de equipamentos que ocasionaram impactos sobre a segurança 

dos colaboradores. 
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7.5 ANÁLISE CRÍTICA DO MODELO PROPOSTO 

 
 
O atual modelo do SIG utilizado pela Marinha do Brasil é composto de por 10 

indicadores, que atendem parcialmente a demanda por informação dos tomadores de decisão 

da manutenção da organização. Durante as visitas realizadas na organização, os colaboradores 

relataram a falta de dados a respeito da disponibilidade da mão de obra, da utilização de 

ferramentas especiais, dos atrasos na realização das tarefas e dos efeitos das falhas sobre o 

meio ambiente ou a segurança pessoal. 

Além disso, foi citado algumas vezes à ocorrência de falta de padrão na etapa de coleta 

dos dados, o que pode provocar dificuldade no tratamento da informação. No atual SIG 

também não há um sistema padronizado para o controle e utilização das informações, 

dificultando desta forma o aproveitamento das informações disponíveis na tomada de decisão.  

O atual modelo de SIG utilizado pela Marinha poderia ser ampliado com a 

implementação do modelo sugerido neste estudo, podendo desta forma levar a ganhos na 

organização da manutenção da instituição. Entretanto, a aplicação do modelo proposto neste 

estudo na Marinha do Brasil envolveria um maior volume de dados a serem coletados, 

armazenados e tratados, havendo assim, uma maior demanda por investimento financeiro, 

além da exigência de um maior número de pessoas qualificadas dedicadas ao gerenciamento 

de tal sistema.  

Apesar da exigência de maiores investimentos, os ganhos advindos de um modelo 

mais abrangente parecem ser interessantes, pelo menos para a Marinha, visto que a mesma 

está investindo em um novo módulo informatizado para a coleta e armazenamento de dados 

que será utilizado no Sistema de Apoio Logístico. 

Entretanto, é difícil afirmar se o modelo proposto seria aplicável a outras organizações 

que não necessitam lidar com um grande número de informações, ou aquelas onde o 

gerenciamento da manutenção não produz ganhos significativos, seja pelo tipo de operação da 

organização, seja pelo custo associado aos reparos. 

É interessante notar que um sistema como o proposto traz ganhos para a organização 

da manutenção na visão de médio a longo prazo. Assim, este modelo poderia não ser 

adequado para instituições que necessitam de resultados de curto prazo no seu sistema de 

manutenção. 
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Além disso, conforme discutido anteriormente são necessário recursos financeiros e 

pessoal qualificado para a implementação do sistema proposto. Assim organizações que não 

possuem tais recursos teriam que adaptar tal modelo a sua realidade, podendo não gerar os 

ganhos esperados. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

8 CONCLUSÃO 

 
 
 
A busca incessante por competitividade faz com que as organizações se preocupem 

cada vez mais com a excelência operacional. Para atingir tal nível desejado de excelência, os 

gestores têm de lidar diariamente com decisões cada vez mais complexas, necessitando assim 

de fontes de informações confiáveis a respeito de sua organização. 

Estas informações podem ser utilizadas para garantir um melhor desempenho dos 

ativos físicos, que são os responsáveis por entregar produtos ou serviços para pessoas físicas 

ou jurídicas, no tempo indicado, com a qualidade solicitada e a quantidade projetada. 

Dentro das diversas áreas de uma corporação, a manutenção tem desempenhado um 

dos papéis mais estratégicos, pois a mesma tem como uma das principais funções garantir um 

nível adequado de aprestamento dos ativos físicos de um processo produtivo. 

O apoio logístico é a estrutura organizacional que tem como responsabilidade 

gerenciar, planejar, prever recursos e executar as tarefas de manutenção. Assim, um sistema 

que possa fornecer informações confiáveis ao processo de apoio logístico, poderá auxiliar no 

processo de tomada de decisões e consequentemente melhorar a performance dos ativos 

físicos de uma corporação. 

Neste trabalho foi proposto um modelo conceitual de um Sistema de Informação 

Gerencial (SIG), que teve por objetivo auxiliar na gestão do processo de apoio logístico. 

Através deste modelo foi possível verificar quais as informações que devem ser providas para 

auxiliar os decisores do sistema de apoio logístico no processo de tomada de decisão  

O modelo conceitual do SIG proposto visou prover aos gestores informações a 

respeito de indicadores de manutenção. Tais informações puderam auxiliar os decisores no 

processo de tomada de decisões, no que se refere à gestão do processo de apoio logístico, 

contribuindo assim para uma melhoria nas condições de aprestamento do processo produtivo.  
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O modelo desenvolvido foi dividido em quatro etapas, a saber: coleta de dados, 

tratamento dos dados, elaboração de indicadores e utilização da informação para a tomada de 

decisão. 

A primeira etapa do modelo definiu os dados que deveriam ser coletados, bem como 

suas definições e taxonomias. Estes dados referiram-se aos equipamentos de interesse, suas 

falhas e suas ações de manutenção.  

A segunda etapa do modelo proposto descreveu os tratamentos estatísticos aos quais 

os dados deveriam ser submetidos, para garantir consistência e credibilidade às informações 

utilizadas. Dentre deste contexto, foram apresentados alguns dos principais desafios que os 

usuários poderiam encontrar ao lidar com o tratamento dos dados. 

A terceira etapa identificou as informações que poderiam ser geradas através do SIG e 

utilizadas pela organização da manutenção. Informações estas relativas à disponibilidade dos 

sistemas, custos das ações de manutenção, confiabilidade e manutenibilidade dos 

equipamentos, utilização de sobressalentes, disponibilidade de mão de obra, entre outras. 

A última etapa da metodologia tratou da maneira como as informações processadas 

poderiam ser utilizadas pelos atores da organização, os setores envolvidos na tomada de 

decisão e a finalidade de cada indicador fornecido. 

Outro objetivo do trabalho foi a verificação da aplicabilidade da metodologia, através 

da comparação do modelo proposto com o atual sistema utilizado pela Marinha do Brasil. 

Foram realizadas diversas visitas e entrevistas à equipe de manutenção da Marinha do Brasil, 

com a finalidade de atingir este objetivo. 

Através deste estudo de caso foi possível verificar que, com algumas poucas 

alterações, o SIG proposto poderia atender ao sistema de apoio logístico da Marinha do 

Brasil. Além disso, foi possível verificar que existem indicadores propostos pelo modelo que 

não são acompanhados pelo SIG da Marinha. Tais indicadores poderiam ser implementados 

podendo trazer benefícios ao atual sistema de manutenção da Marinha brasileira, auxiliando 

no processo de tomada de decisão.  

Entretanto, não é possível afirmar se o modelo proposto seria aplicável a outras 

organizações que não necessitam lidar com um grande número de informações como a 

Marinha, ou aquelas onde o gerenciamento da manutenção não produz ganhos significativos. 

Além disso, são necessário recursos financeiros e pessoal qualificado para a implementação 

do modelo proposto, o que poderia inviabilizar a utilização do modelo em outras 

organizações.  
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Analisando o estudo de caso foi possível verificar também que um sistema de 

informação próprio, que consiga definir os dados a serem coletados, trate estatisticamente os 

mesmos e que consolide os atores interessados e as informações que serão repassadas a cada 

gestor, é de grande utilidade para a gestão do processo de apoio logístico. 

Além disso, foi concluído que a falta de um sistema criterioso para o tratamento e 

análise dos dados, pode acarretar em erros na interpretação dos indicadores ou a produção de 

informações incorretas, afetando assim a credibilidade do SIG. 

 
 

8.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 
 
O presente trabalho não abordou detalhadamente os tratamentos estatísticos aos quais 

os dados deverão ser submetidos para utilização nos processos de tomada de decisão, apenas 

indicou um possível caminho para o seu desenvolvimento. Logo, sugere-se como proposta 

para trabalhos futuros, uma abordagem mais detalhada do tratamento estatístico dos dados 

coletados. 

Não foi foco deste trabalho o desenvolvimento de um sistema computacional que 

colete, armazene e trate as informações coletadas. Assim, sugere-se como outro tema de 

estudo o desenvolvimento deste sistema computacional. 

A modelagem do sistema proposto através de uma linguagem, como por exemplo 

UML, poderia gerar resultados interessantes. 

A aplicação do modelo proposto foi realizada na Marinha do Brasil. Assim, como 

sugestão de trabalho futuro poderia ser verificada a aplicação do modelo em outras 

organizações, analisando os impactos e as adaptações necessárias. 
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