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RESUMO

De modo geral, a manutenção em uma empresa tem como principais objetivos: manter

equipamentos e máquinas em condições de pleno funcionamento para garantir a produção

normal e a qualidade dos produtos e prevenir prováveis falhas ou quebras dos elementos das

máquinas. A manutenção ideal de uma máquina é a que permite alta disponibilidade para a

produção durante todo o tempo em que ela estiver em serviço e a um custo adequado. Um

bom planejamento de manutenção atua na busca da qualidade total sobre a redução ou

eliminação: da interrupção da produção; dos atrasos nas entregas; das perdas financeiras, e

também impacta na satisfação dos clientes, no aumento da produtividade e na redução dos

custos de fabricação, reduzindo assim, a eventual perda de mercado que seria o resultado final

caso estes tópicos não fossem observados.

Com base neste conceito, o presente artigo foi desenvolvido com o objetivo de analisar os

resultados obtidos através da implantação e constante aprimoramento dos conceitos e práticas

do Planejamento de Manutenção, em uma empresa do ramo metalúrgico da região Sul

Fluminense, no estado do Rio de Janeiro. Assim, a fim de tratar tal tema, este artigo apresenta

os principais conceitos acerca de planejamento e controle de manutenção, e os principais

resultados obtidos com a utilização de ambos os conceitos na referida empresa, destacando ao

fim, os resultados positivos obtidos pela organização, e consequentemente todos seus

stakeholders.

Palavras-chave: Planejamento; manutenção; produção; controle.
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ABSTRACT

Generally, maintenance in a company has as its main objectives: maintain equipment and

machines in good working conditions to ensure normal production and the quality of products

and prevent probable failures or breakages of machinery parts. The ideal maintenance of a

machine is the one that allows high availability to produce during the entire time it is in

service and a cost suitable. A good maintenance planning acts in pursuit of total quality by the

reduction or elimination: the interruption of production, delays in deliveries, financiaI losses,

and also impacts on customer satisfaction, increased productivity and reduced manufacturing

costs, then reducing the potential loss of market share that would be the end result if these

topics were not observed.

Based on this concept, this article has been developed with the aim of analyzing the results

obtained through the implementation and continuous improvement of the concepts and

practices of Maintenance Planning at a steel company in the Sul Fluminense in the state of

Rio de Janeiro. So, to address this issue, this article presents the main concepts about planning

and maintenance control, and the main results obtained from the use of both concepts in this

company, highlighting the end, the positive results achieved by the company, and

consequently for all its stakeholders.

Keywords: Planning; maintenance; production; controI.
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1. INTRODUÇÃO

Formalmente, o conceito de manutenção pode ser definido como a combinação de

ações e técnicas administrativas, incluindo as de supervisão, destinadas a manter ou recolocar

um item em um estado no qual possa desempenhar uma função requerida (NBR 5462, 1994).

Também pode ser definida, de maneira mais simples, como toda ação desenvolvida com a

finalidade de detectar, prevenir ou corrigir defeitos e falhas ou o ato ou efeito de manter

(FERREIRA, 2001).

Existe nos dias de hoje, uma preocupação importante dos esforços estratégicos de

produtividade das empresas, que vão desde a preocupação única com a disponibilidade do

equipamento, à priorização da efetividade do negócio, por meio do gerenciamento dos custos

e a priorização da integridade das pessoas e do meio ambiente. Com a globalização da

economia, tomou-se possível a expansão dos negócios que até então eram restritos ao seu

mercado de atuação, para mercados distantes e emergentes, porém com isso, obtêm-se como

consequência o aumento acirrado da concorrência e devido a isso, a busca da qualidade total

em serviços, produtos e gerenciamento ambiental, passou a ser meta de todas as empresas e,

tal qualidade total se reflete nos dias de hoje, principalmente em pilares como: disponibilidade

do equipamento; aumento da competitividade; aumento da lucratividade; satisfação dos

clientes; produtos com defeito zero e preço competitivo.

Do simples atendimento à produção, até peça fundamental na garantia do atendimento

ao cliente, seja por meio da melhoria da confiabilidade dos equipamentos ou melhoria dos

processos, a manutenção ocupa hoje uma função estratégica reconhecida para a efetividade

total do negócio.

Embora antigamente despercebida, a manutenção sempre existiu, mesmo nas épocas

mais remotas. Começou a ser reconhecida com o nome de manutenção por volta do século

XVI na Europa Central, juntamente com o surgimento do relógio mecânico, quando surgiram

os primeiros técnicos em montagem e assistência. Desenvolveu-se ao longo da Revolução

Industrial e firmou-se, como necessidade absoluta, na Segunda Guerra Mundial. No princípio

da reconstrução pós-guerra, Inglaterra, Alemanha, Itália e principalmente o Japão alicerçaram

seu desempenho industrial nas bases da engenharia de manutenção.

Nos últimos anos, com a intensa concorrência, os prazos de entrega dos produtos

passaram a ser relevantes para todas as empresas. Com isso, surgiu a motivação para se

prevenir contra as falhas de máquinas e equipamentos. Além disso, outra motivação para o

avanço da manutenção foi a maior exigência por qualidade. Essas motivações vieram a dar
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origem ao conceito de Manutenção Planejada, ou Planejamento de Manutenção, função esta

que significa, sobretudo, conhecer os trabalhos, os recursos para executá-los e tomar as

decisões adequadas para execução dos mesmos (ALMEIDA, 2007).

Este conceito será descrito no decorrer deste trabalho bem como suas correlações e

aplicações durante o estudo do caso proposto

2. JUSTIFICATIVA

De modo geral, a manutenção em uma empresa tem como principais objetivos: manter

equipamentos e máquinas em condições de pleno funcionamento para garantir a produção

normal e a qualidade dos produtos e prevenir prováveis falhas ou quebras dos elementos das

máquinas. Alcançar estes objetivos requer manutenção diária em serviços de rotina e de

reparos periódicos programados. A manutenção ideal de uma máquina é a que permite alta

disponibilidade para a produção durante todo o tempo em que ela estiver em serviço e a um

custo adequado.

Um bom planejamento de manutenção atua na busca da qualidade total sobre a

redução ou eliminação: da interrupção da produção; dos atrasos nas entregas; das perdas

financeiras, e também impacta na satisfação dos clientes, no aumento da produtividade e na

redução dos custos de fabricação, reduzindo assim, a eventual perda de mercado que seria o

resultado final caso estes tópicos não fossem observados.

Com base neste conceito, o presente trabalho teve como principal motivação a

necessidade de um estudo mais apurado dos resultados obtidos através da implementação e

aprimoração dos conceitos e práticas do Planejamento de Manutenção, na Gerência Industrial

de Fundição & Válvulas da empresa Saint-Gobain Canalização.

Assim, a fim de tratar tal tema, este trabalho apresenta os principais conceitos acerca

de planejamento e controle de manutenção, e os principais resultados obtidos com a utilização

de ambos os conceitos na referida empresa, destacando ao fim, os resultados positivos gerados

para a organização, seus gestores e acionistas.

3. PROBLEMA DE PESQUISA

Como visto, a administração do serviço de manutenção tem o objetivo de normatizar

as atividades, ordenar os fatores de produção, contribuir para a produção e a produtividade

com eficiência, sem desperdícios e sem retrabalhos.

9



o maior risco que a manutenção pode sofrer, especialmente nas grandes empresas, é o

da perda do seu principal objetivo, por causa, principalmente da falta de organização e de uma

administração excessivamente burocratizada.

A partir da observação da realidade atual da empresa em estudo, verificou-se ser cada

vez mais necessária a utilização de métodos que possam aprimorar o funcionamento da

manutenção. Métodos estes que possam abranger não somente os processos de produção, mas

o comportamento individual de cada funcionário.

O que pôde ser visualizado é que a empresa ou, mais especificamente o setor

analisado, encarou e ainda encara grandes desafios e dificuldades na implantação da

Manutenção Planejada (apesar de obter uma estrutura e um corpo técnico de manutenção), em

função da atuação que há poucos anos atrás era de maneira não planejada. Sendo assim, foi

necessária uma reestruturação desta equipe para atender à nova forma de atuar na execução da

manutenção.

A questão básica que surge após esta observação é: "Quais as dificuldades que uma

empresa pode encontrar até que se desenvolva com plenitude um bom planejamento de

manutenção?".

Verificou-se diante desta atual situação que a empresa representa um bom caso para

inserção dos conceitos a serem apresentados em diante.

4. OBJETIVOS

Podemos entender manutenção como o conjunto de cuidados técnicos indispensáveis

ao funcionamento regular e permanente de máquinas, equipamentos, ferramentas e

instalações. Esses cuidados envolvem: a conservação, a adequação, a restauração, a

substituição e a prevenção.

O principal objetivo do estudo, foi o de visualizar a aplicabilidade de uma

metodologia de trabalho para a área de Planejamento de Manutenção e as áreas de apoio

necessárias, que pode ser usada nas indústrias para obter o melhor aproveitamento da equipe

de manutenção atendendo de forma otimizada todas as necessidades de intervenção que a

manutenção necessite, desde uma simples substituição de equipamento até um estudo de

melhoria em máquinas (manutenção proativa) objetivando um aumento de confiabilidade e

disponibilidade das instalações.
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5. MÉTODO DE PESQUISA

A metodologia adotada para o desenvolvimento deste trabalho foi sob forma de uma

revisão bibliográfica, analisando literaturas especializadas e artigos publicados sobre o tema.

Foram realizadas também pesquisas em sites da internet, cujo conteúdo se apresentasse de

forma idônea e atualizada.

Com vistas a ilustrar o assunto tratado, proporcionando assim a rápida aprendizagem

do tema, esta pesquisa foi complementada, ainda, por um estudo de caso, onde foram

verificadas "in loco" as práticas realizadas durante o período de implantação e posterior

acompanhamento da manutenção planejada no setor Industrial de Fundição & Válvulas na

empresa Saint-Gobain Canalização Ltda.

Todas as pesquisas realizadas para fundamentação do trabalho foram feitas com

autorização da Coordenação e Gerência do setor citado no parágrafo anterior.

6. ESTRUTURA

Nos tópicos iniciais do trabalho, podem ser encontradas todas as ideias e objetivos que

deram origem ao trabalho, bem como um breve histórico sobre a evolução da manutenção e

sua importância nos dias de hoje como função estratégica no alcance das metas e resultados

traçados. Também é possível obter um esclarecimento sobre a problemática levantada e quais

os métodos utilizados para elaboração do estudo.

Através do cronograma é possível uma melhor visualização das etapas que

compuseram o estudo, bem como no final as referências bibliográficas utilizadas de apoio

para a elaboração do mesmo.

No tópico de Revisão Bibliográfica, constam todas as referências bibliográficas

julgadas necessárias ao estudo, que pretende compreender as diretrizes para que a empresa

possa trabalhar de forma a obter excelência em manutenção e estar sempre buscando ser uma

referência no que faz. Para isto, são repassados vários conceitos e filosofias relacionados em

sua grande maioria a manutenção, controle e planejamento.

7. CRONOGRAMA
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1 Introdução SET/2011 Pesquisas em artigos, livros e sites

2 Justificativa SET/2011

3 Problemas de Pesquisa OUT/2011
Observação da situação atual da empresa

4 Objetivos OUT/2011

5 Métodos de Pesquisa OUT/2011

6 Estrutura OUT/2011
Criado e adaptado de acordo com o

andamento do trabalho

7 Cronograma SET/2011
Criado e adaptado de acordo com o

andamento do trabalho

8 Referencial Teórico NOV/2011 Pesquisas em artigos, livros e sites

9 Entrega para correções DEZ/2011 Entrega para correções e análise

10 Entrega final do TCC 1 DEZ/2011 Entrega para definir nota

SET/2011

11 Estudo de Caso A Estudo in loco

MAII2012

12 Análise de Resultados JUN/2012
Verificação dos resultados obtidos no

estudo.

13 Conclusões JUN/2012 Análise do estudo realizado

14 Bibliografia JUN/2012
Registro das fontes utilizadas para o

estudo

15 Entrega aos professores JUN/2012 Entrega para avaliação

16 Apresentação Final TCC2 JUN/2012 Apresentação para banca realizadora

8. REFERENCIAL TEÓRICO

8.1 PCM - PLANEJAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO

De acordo com a revista "Manutenção e Qualidade - A evolução da Manutenção

(2003)", enquanto nos países do velho continente houve uma evolução gradativa da

manutenção; à medida que se vivenciavam os momentos da história; no Brasil houve (na

década de 90) uma tentativa desesperada de se implantar nas empresas todos os programas de

qualidade e aumento de produção em poucos anos, isto, causou em muitos a sensação de que

tudo estava errado nos atuais processos.

A evolução da manutenção na Europa aconteceu da seguinte forma:
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• Até 1914: manutenção era uma atividade secundária e executada pelo efetivo

da operação;

• De 1914 a 1930: equipe destinada exclusivamente para reparos mínimos

(corretiva) para cumprir programas de produção em série, introduzida por

Henry Ford;

• De 1930 a 1950: além dos reparos, eram feitas prevenções de avarias, e agora

a equipe de manutenção tinha tanto valor quanto a de produção. As

manutenções ocorriam em função de um determinado tempo, o que ficou

conhecida como manutenção preventiva periódica ou preventiva sistemática.

• Em 1950: surge a EDM (Engenharia de Manutenção) para dar mais agilidade

aos processos de diagnóstico das falhas e para controlar e planejar as

manutenções preventivas. Este processo ficou conhecido como Manutenção

Produtiva.

• Em 1960: surgiu o que ficou conhecida como Manutenção Seletiva, à

precursora da Preditiva ou baseada em condições. Em meados de 60; com a

difusão do TQC (Total Quality Controlou Controle de Qualidade Total);

acontece a quebra de um paradigma onde a manutenção era considerada

secundária ou de menor importância, pois, a liderança deste grupo de melhoria

de qualidade e produtividade caberia ao gerente de manutenção. Com o

advento de computadores de maior tecnologia houve o desmembramento da

EDM com o PCM onde coube ao PCM apenas o controle, planejamento e

implantação dos sistemas de manutenção.

• Em 1970: houve uma necessidade de juntar a parte de custos à gestão da

manutenção, necessidade levantada pelos ingleses, surgindo a Terotecnologia;

que busca alternativas técnicas, estudos de confiabilidade e avaliações técnico-

econômicas, obtendo ciclos de vida de equipamentos cada vez menos

dispendiosos. A terotecnologia é à base da hoje conhecida como Manutenção

Centrada no Negócio, onde os custos norteiam as decisões da manutenção.

• Em 1971: surge a Total Productive Maintenance (TPM) ou Manutenção

Produtiva Total (MPT); desenvolvida pelos japoneses; que juntaram todas as

técnicas anteriores num só sistema, porém, ocupando o tempo dos profissionais

da manutenção em parte das inspeções realizadas pela engenharia de
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manutenção. Na TPM se busca o envolvimento de todos no aumento de

produtividade.

• Em 1980 até atualmente: Em 1980, com o surgimento dos

microcomputadores, com uma linguagem simples, os profissionais de

manutenção passaram a desenvolver seus próprios programas de gestão de

manutenção e o PCM passou a ter uma importância tão grande que passa a ser

um órgão de assessoramento da produção. Em 1993, a ISO revisa a norma e

inclui a função Manutenção no processo de certificação, dando

reconhecimento desta função no aumento da confiabilidade, redução de custos,

prazo de fabricação e entrega, garantia de segurança no trabalho e preservação

do meio ambiente.

Segundo Kardec; Nascif (2006), a evolução da Manutenção em um contexto mundial,

pode ser dividida em três gerações, conforme figura 1:

. . . . .. ...

Figura 1:As três gerações da evolução da Manutenção

Fonte: Santos; Vampel (2010)

Hoje se observa em muitas empresas, que o PCM tem uma importância vital nas

decisões de produção e nas decisões de negócio, pois somente a manutenção, pode garantir a

disponibilidade das máquinas, qualidade dos produtos e continuidade do negócio. Empresas

que não vêem a manutenção como uma função estratégica, estão fadadas a terem uma vida

muito curta no mercado em que atuam, pois gerir a manutenção na empresa, significa para os

clientes; ter os seus produtos na data desejada, com a qualidade desejada e com o menor custo

possível do mercado, e para a empresa que o faz, significa a sobrevivência num mercado que

oferece uma concorrência acirrada e voraz.

Nesta conjuntura, onde a manutenção pode fazer a diferença entre o sucesso e o

fracasso no que se pretende produzir, se faz necessária a existência da figura do Planejador de
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Manutenção que é a pessoa que vai gerenciar todos os processos chamados "burocráticos" da

manutenção, garantindo os históricos, os controles de custos, os levantamentos de dados para

as tomadas de decisões, as programações de horas x homens, a aquisição de material, seja de

estoque ou por compra externa, o cumprimento das estratégias a serem seguidas, o

gerenciamento de planos e demais tarefas necessárias para o andamento da manutenção, ou

seja, esta pessoa é de suma importância para o processo.

Não foi encontrado dentre os autores pesquisados, uma descrição clara sobre quais são

realmente as tarefas que o planejamento de manutenção deve desempenhar dentro de uma

empresa para cumprir realmente o seu papel principal que é o de administrar e gerenciar a sua

carteira de serviços com o objetivo único de obter um índice de serviços não planejados, tal

que esteja dentro dos índices permitidos, ou seja, toda vez que acontecer uma parada não

programada para manutenção, é evidência de que a área de planejamento falhou em alguma

coisa e algo deve ser feito no sentido de eliminar pela raiz a causa do problema.

O departamento de PCM é considerado a "Espinha Dorsal" da gestão da manutenção,

como mostra Figura 2. Onde todas as atividades relacionadas à área, deverão passar pelo

departamento. Segundo Kardec; Nascif (2006) ele permite, entre outras coisas, identificar

claramente:

• Que serviços serão feitos;

• Quando os serviços serão feitos;

• Que recursos serão necessários para a execução dos serviços;

• Qual será o custo de cada serviço, custo por unidade e o custo global;

• Que materiais serão aplicados;

• Que máquinas, dispositivos e ferramentas serão necessários;

Além disso, o sistema possibilitará:

• Nivelamento de recursos - mão-de-obra;

• Programação de máquinas operatrizes ou de elevação de carga;

• Registro para consolidação do histórico
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Figura 2: Atividades do PCM

Fonte: Santos, Vampel (2010)

Um ambiente de manutenção sem planejamento pode ocasionar:

• Alto índice de retrabalho;

• Falta de pessoal qualificado;

• Convivência com problemas crônicos;

• Falta de sobressalentes no estoque;

• Número elevado de serviços não planejados;

• Baixa produtividade;

• Histórico de manutenção inexistente ou não confiável;

• Profusão de horas extras;

8.2 A ESTRUTURA DA MANUTENÇÃO

Segundo Antunes (2001), quanto à sua estrutura, a Manutenção pode ser classificada

em centralizada, descentralizada e mista.

Na manutenção centralizada, todos os recursos materiais e humanos são locados em

um único ponto e de lá são direcionados para o atendimento. Este sistema apresenta maior

eficiência geral que a descentralizada.
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Por outro lado, a centralização dificulta o acompanhamento das tarefas, dada à

necessidade de deslocamento dos supervisores até as várias frentes de trabalho. O

treinamento, especialização, maior quantidade de equipamentos, maiores distâncias entre as

áreas atendidas, também acarretam maiores custos e riscos.

Na descentralização, divide-se a fábrica em diversas áreas, tendo cada uma o seu setor

de manutenção. Esse conceito é aplicado principalmente em áreas onde as tarefas de

manutenção apresentam baixa complexidade e não demandam grande especialização de seus

executantes.

As vantagens e desvantagens da estrutura descentralizada são aquelas consideradas

respectivamente como desvantagens e vantagens na centralização, ou seja, o que se entende

como vantagem em uma estrutura se apresenta como desvantagem na outra. Vale ressaltar que

na estrutura descentralizada a principal vantagem é a maior integração entre os departamentos

de Produção e Manutenção.

Já a estrutura mista, é uma junção das duas anteriores agrupando as vantagens das

duas, tendo um grupo próprio para as manutenções corriqueiras e uma padronização do grupo

central, além de oferecer recursos humanos para maiores manutenções.

Conforme pesquisa da Associação Brasileira de Manutenção (ABRAMAN) realizada

em 2003, 42,5% das empresas atuam de forma centralizada, enquanto que 21,3% atuam de

forma descentralizada; restando 36,2% para as que trabalham de forma mista.

8.3 CUSTOS NA MANUTENÇÃO

Segundo pesquisa da empresa Profit Ability Engineers (2001), nos atuais níveis de

competitividade e tecnologia que as empresas estão não é concebível que não se tenha um

orçamento e um controle rígido dos seus custos, a fim de mantê-los dentro dos limites de suas

metas e objetivos a serem cumpridos por todas as áreas da empresa, para que os resultados

gerais sejam atingidos. Ou seja, cada departamento deve fazer parte e ter influência sobre os

resultados finais. Dizer que não é possível ter um controle sobre os custos de manutenção, é

argumento não mais aceito; a empresa que ainda hoje usa o argumento de que não há meios

de saber se o equipamento vai quebrar ou não para prover orçamento e assim ter um controle

sobre este orçamento tende ao insucesso, pois existem infinitas possibilidades de dizer

quando, como e porque determinado equipamento quebrará.

Segundo pesquisa da ABRAMAN; "A Situação da Manutenção no Brasil"; de 2005, o

custo da manutenção em relação ao faturamento bruto foi de 4,1% do PIB, representando 25
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bilhões de dólares. Não sendo muito diferente da média mundial que segundo a mesma

pesquisa, é de 4,12% do PIB. Já segundo a Profit Ability Engineers, através das respostas de

uma pesquisa realizada em 404 empresas, sendo, 45 de Portugal, 197 da Inglaterra, 66 da

Alemanha, 42 da França e 54 nos EUA, os custos de manutenção em relação ao faturamento

são, conforme exposto na Tabela 1.

Custos da Manutenção Pelo Faturamento

Setor % Setor %

Petróleo 2,5 Automotivo 4,6

Aeroespacial 2,7 Papel e Celulose 4,7

Eletrônica 2,9 Químico 5,0

Bebidas 3,0 Plástico 5,0

Alimentos 3,1 Embalagem 5,1

Engenharia 3,3 Textil 5,1

Farmacêutico 3,9 Nuclear 7,3

Borracha 4,3 Serviços 8,0

Vidro 4,3 Construção Civil 8,1

Mineração/Metais 4,4 Transportes 12,7

Tabela 1: Custos da Manutenção pelo Faturamento

Fonte: Profit Ability Engineers

De acordo com dados da Profit Ability Engineers, no Brasil, os custos de manutenção

estão com uma tendência à queda ao longo dos anos, conforme exposto no gráfico 1, talvez

pelo aumento do profissionalismo e do aumento do uso de tecnologia na manutenção e com

certeza pelo aumento do conhecimento do pessoal envolvido na manutenção, sejam os

manutentores ou os administradores. O que se pode afirmar diante desta questão é que nunca

em outros tempos, houve um aumento tão grande de trabalhos publicados sobre o assunto

manutenção.
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Evolução dos Custos de Manutenção
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Gráfico 1: Faturamento no Brasil

Fonte: Gestão Estratégica e Confiabilidade

A área de PCM tem influência em tudo que refere a custos na manutenção, pois é por

este departamento, que deve passar todo o fluxo de informações das várias áreas da indústria,

obtendo assim uma espécie de "Quartel General" da manutenção. Afirmar que o Planejamento

de Manutenção não é necessário, é como dizer que não é necessário fazer manutenção. Esta

relutância de algumas empresas deve-se ao custo elevado desta área, já que os profissionais

devem ser experientes, conhecer as políticas de custos da empresa, ter formação superior

preferivelmente e ter domínio sobre as áreas de atuação, seja ela mecânica, elétrica,

instrumentação, civil ou outra qualquer.

Das várias formas de manutenção existentes, a mais barata é a manutenção planejada,

como pode se observar na tabela 2.

Custos por Tipo de Manutenção

Tipo de Manutenção Custo US$IHP/ano

Corretiva não planejada 17 a 18

Preventiva 11 a 13

Preditiva/Corretiva Planejada 7a9

Tabela 2: Custo Comparativo por Tipo de Manutenção

Fonte: NMV Chicago 1988
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De acordo com a revista National Manufacturing Week (2003), máquinas paradas

representam perdas de produção e de qualidade, pois a cada reinício de máquina deve se

realizar os "setups", ou melhor, os ajustes para conseguir uma produção com um nível de

qualidade ideal. Muitas empresas têm um sistema de custos para a manutenção e realmente

controlam os seus custos. Porém, o que poucas empresas realizam é a contabilização das

perdas de produção e qualidade decorrentes das paradas. Segundo pesquisa realizada pela

Astrein Engenharia, em outubro de 2002, na região de Campinas, com empresas dos setores

têxteis, metalúrgicos, serviços, autopeças, químico, alimentação e agropecuário; todas de

médio porte; obteve-se que 65% destas empresas acompanham os seus custos de manutenção

e 78% destas tem acompanhamento de custos perdidos de produção, conforme ilustrado no

gráfico 2:

Custos de Manutenção e Custos de Perda de Produção

»"~. ,,,":}: :.~(~.
~ •.,:>~

Gráfico 2: Acompanhamento dos Custos de Manutenção e Perdas de Produção

Fonte: NMV

Através desta pesquisa pode-se notar que, na região de Campinas e nos ramos de

negócio citados, muitas empresas estão preocupadas somente com as perdas de produção

esquecendo-se que é através dos custos que compõem a manutenção, como; mão de obra,

materiais e terceiros; é que se pode dizer se estes estão dentro de determinados parâmetros e

determinar se as máquinas usadas já estão ultrapassadas ou se os métodos de manutenção

usados estão corretos. Ou seja, se não se acompanha quanto se gasta para por as máquinas em

funcionamento, pode ser que se esteja gastando muito para ter a produção desejada e em

pouco tempo, pode acontecer que se esteja gastando tanto dinheiro com manutenção que

inviabilize executar a manutenção e deva-se partir para uma substituição da máquina ou uma

reforma, os chamados retrofittings.
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Segundo Terry Wireman, especialista em gerenciamento de manutenção industrial, em

seu livro "World Class Management" (1990), para cada US$ 10.000 gastos em manutenção, o

custo efetivo é de US$ 50.000, pois US$ 40.000 são referentes à máquina parada; sendo que

este custo referente à perda de produção pode variar de duas a quinze vezes o custo gasto em

manutenção.

8.4 ÍNDICES DE MANUTENÇÃO

,
lndices ou indicadores, nada mais são que, números que se referem a determinados

parâmetros a serem seguidos para que a empresa esteja operando adequadamente, no que se

refere à manutenção. Por exemplo, se uma empresa da Finlândia, que fabrica o mesmo

produto que uma empresa Brasileira, gasta 4% do seu faturamento em manutenção, e a

empresa Brasileira gasta 10% do seu faturamento para realizar manutenção, significa que

devem ser tomadas ações para que este valor seja reduzido a fim de estar dentro dos índices

mundiais de manutenção.

O que os índices realmente significam para o pessoal de chão de fabrica, deve ser o

ponto crucial a ser abordado, ou seja, significam que eles devem cumprir suas tarefas da

melhor forma possível e sempre sugerindo possíveis melhorias para o processo, pois o

profissional de hoje não deve limitar-se a executar suas tarefas, e sim interagir com o meio

que o cerca. Segundo o Projeto Mobilizar, da revista Mobile Fornecedores de maio de 2002,

as características de um bom manutentor são:

• Observa; é minucioso;

• Tem curiosidade técnica e apura causas dos problemas;

• Não vê problemas em seguir métodos. Cumpre e faz cumprir programa de

manutenção;

• Tem conhecimentos técnicos. Todas as suas solicitações deverão ser baseadas

na técnica. Para tanto é necessário manter-se atualizado;
,

• E exigente e não permite o mau uso dos equipamentos e nem baixa qualidade

na manutenção;

• É atencioso. Os operadores dão informações valiosas sobre desempenho de

cada máquina;

• Usa a criatividade e procura os melhores meios para que um serviço seja

executado ao menor custo com qualidade e segurança
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,
• E consciente e sabe que a manutenção é um meio de garantir a produção e não

um fim;
,

• E responsável e sabe que depende dele um trabalho correto de manutenção.

Os indicadores de manutenção são vários, e a adoção de um ou outro indicador na

empresa depende de cada uma, pois depende de que resultado a empresa deseja medir, ou que

aspectos a empresa quer melhorar ou controlar. A ABRAMAN realiza desde 1985, o

levantamento dos indicadores no Brasil e são pesquisados 49 deles. Em 2001, a ABRAMAN

divulgou uma pesquisa que apresentava os índices de indicadores internacionais, que hoje são

usados por esta, para comparação com os índices brasileiros, conforme tabela 3.

Indicadores Internacionais

Indicador
,
Indice

Custo de manutenção por faturamento

Custo de manutenção por imobilizado

Custo relativo com pessoal próprio

Custo relativo com material

Custo relativo com contratação

Disponibilidade operacional

Trabalho em manutenção corretiva

Trabalho em manutenção preventiva

Pessoal próprio / pessoal total

Pessoal contratado / pessoal próprio

Supervisores / supervisionados

IIh treinamento / Hh total

Horas de espera (em relação ao tempo total de manutenção)

Produtividade do pessoal de manutenção

Ociosidade do pessoal de manutenção

Efetividade operacional global

1,5 à 5%

2à5%

20 à45%

20 à 55%

10 à40%

78 à 91%

2à20%

18 à 40%

10 à 30%

10 à 55%

4à7%

5 à 10%

15 à 20%

30 à40%

6 à 10%

48 à 78%

Tabela 3: Indicadores Internacionais
,

Fonte: lndices de Manutenção-Benchmarking e Tendências no Brasil

,
Segundo Viana (2002), existem seis indicadores chamados de "Indices de Classe

Mundial", pois são os mais usados nos países do ocidente, sendo:
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• MTBF - Mean Time Between Failure ou TMEF - Tempo Médio Entre Falha;

• MTTR - Mean Time To Repair ou TMR - Tempo Médio de Reparo;

• TMPF - Tempo Médio para Falha;

• Disponibilidade Física de Maquinaria;

• Custo de Manutenção por Faturamento;

• Custo de Manutenção por Valor de Reposição.

o que deve ficar evidente no caso dos indicadores de manutenção é que estes devem

ajudar a gerenciar e caracterizar para os administradores, como anda sua manutenção, ou seja,

os índices são, ou deveriam ser (dependendo da fidelidade dos dados da manutenção da

empresa, se tem fontes que realmente retratam os números da manutenção), o retrato fiel da

situação encontrada na empresa. Na tomada de decisões por parte dos gerentes; seja de

investimentos de novos projetos ou na substituição de equipamentos que apresentem número

que comprovem que não é mais lucrativo realizar a manutenção; os indicadores podem ser a

fonte de dados para delinear as ações.

8.5 POLÍTICAS DE MANUTENÇÃO

Podem existir diferentes maneiras de classificar os vários métodos de manutenção.

Apesar de alguns termos já serem comumente utilizados por várias pessoas em diferentes

empresas, em muitos casos, falta um completo entendimento do seu real significado. Sob o

título de manutenção, estão às políticas chamadas de Corretiva, Preventiva, Preditiva,

Corretiva Preventiva ou Manutenção de Melhoria, Manutenção Centrada na Confiabilidade,

Prevenção da Manutenção, Manutenção Detectiva, Engenharia da manutenção além da

Manutenção Produtiva Total. Veremos a seguir, apenas as políticas empregadas no estudo de

caso em questão.

8.5.1 MANUTENÇÃO CORRETIVA

Segundo Xenos (1998), a manutenção corretiva sempre é feita depois que a falha

ocorreu. Ela corresponde ao estágio mais primitivo da manutenção. Entretanto, como é
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praticamente impossível acabar totalmente com as falhas, a manutenção corretiva ainda
,

existe. E definida como um conjunto de procedimentos que são aplicados a um equipamento

fora de ação ou parcialmente danificado, com o objetivo de fazê-lo voltar ao trabalho, no

menor espaço de tempo e custo possível.
,
E, portanto, uma manutenção não planejada, de reação, no qual a correção de falha ou

de baixo desempenho se dá de maneira aleatória, isto é, sem que a ocorrência fosse esperada.

Implica em altos custos, porque causa perdas na produção e geralmente a extensão dos danos

aos equipamentos é maior.

Segundo Kardec; Nascif (2006) ao atuar em um equipamento que apresenta um

defeito ou um desempenho diferente do esperado, estamos fazendo manutenção corretiva.

Assim, a manutenção corretiva não é, necessariamente, a manutenção de emergência. Convém

observar que existem duas condições específicas que levam à manutenção corretiva:

• Desempenho deficiente apontado pelo acompanhamento das variáveis

operacIonaIs;

• Ocorrência da falha;

Desse modo, a ação principal na Manutenção Corretiva é corrigir ou restaurar as

condições de funcionamento do equipamento ou sistema. A manutenção corretiva pode ser

dividida em duas classes onde:

• Manutenção corretiva não planejada é a correção da falha de maneira aleatória.

• Manutenção corretiva planejada é correção do desempenho menor que o

esperado ou da falha, por decisão gerencial. Isto é, pela atuação em função de

acompanhamento preditivo ou pela decisão de operar até a quebra.

Manutenção corretiva significa, portanto, restaurar ou corrigir o funcionamento da

máquina já que uma quebra inesperada pode gerar altos custos para a empresa. Além do

reparo, a interrupção no processo de fabricação, pode significar atraso em entregas e até perda

de clientes.

8.5.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Nas instalações industriais, as paradas para a manutenção constituem uma

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

da máquina, elevação de custos, etc.

Para evitar esses problemas, as empresas introduziram o planejamento e a

programação da manutenção. A manutenção preventiva é o estágio inicial da manutenção

planejada, e obedece a um padrão previamente esquematizado. Ela estabelece paradas

periódicas com a finalidade de permitir os reparos programados, assegurando assim o

funcionamento perfeito da máquina por um tempo predeterminado. Veja os principais

conceitos, segundo Antunes (2001):

a) Planejamento da manutenção - significa conhecer os trabalhos, os recursos

para executá-los e tomar decisões. Responde às perguntas: O que? Quanto?

Como?

b) Programação da manutenção - significa determinar pessoal, dia e hora para

execução dos trabalhos. Responde às perguntas: Quem? Quando? Em quanto

tempo?

c) Controle da manutenção - é a coleta e tabulação de dados, seguido de

interpretação.

d) Organização da manutenção - significa a maneira como o serviço de

manutenção se compõe, se ordena e se estrutura para alcançar os objetivos

visados.

e) Administração da manutenção - significa normatizar as atividades, ordenar os

fatores de produção, contribuir para a produção e a produtividade com

eficiência, sem desperdícios e sem retrabalhos.

Na interpretação de Antunes (2001), para se definir o momento da troca de um

componente com base na política preventiva, pode-se utilizar o histórico do equipamento ou

de similares, a experiência da equipe ou orientações do fabricante que vão assegurar inclusive

o direito à garantia do equipamento ou quando a inspeção é dificultosa ou mais onerosa.

Para Almeida (1999), de uma forma mais técnica, esse período de troca pode ser

definido pelo tempo médio entre falhas do componente, também conhecido como o indicador

MTBF.

Segundo Kardec; Nascif (2006) A manutenção preventiva, pela qual se exagerou

muito no passado sem uma adequada análise do custo x benefício, só deve ser realizada nos

seguintes casos:

• Quando não é possível a preditiva.

• Quando está envolvido segurança pessoal ou ocupacional.
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• Quando há oportunidade em equipamentos críticos de difícil liberação.

• Em sistemas complexos de operação contínua

• Indústria automobilística, entre outros.

• Quando pode colocar em risco o meio ambiente.

8.5.3 MANUTENÇÃO PREDITIV A

A manutenção preditiva é uma fase bem avançada de um plano global de manutenção.

Refere-se ao processo no qual a intervenção sobre um equipamento ou sistema somente é

realizado quando este apresente uma mudança na sua condição de operação. Significa

predizer as condições de funcionamento dos equipamentos permitindo sua operação contínua

pelo maior tempo possível (ALMEIDA, Marcio T, 2007).
,
E aquela que indica as condições reais de funcionamento das máquinas com base em

dados que informam o seu desgaste ou processo de degradação. Trata-se da manutenção que

prediz o tempo de vida útil dos componentes das máquinas e equipamentos e as condições

para que esse tempo de vida seja bem aproveitado. Na Europa, a manutenção preditiva é

conhecida pelo nome de manutenção condicional e nos Estados Unidos recebe o nome de

preditiva ou provisional.

Segundo Kardec; Nascif (2006) é a base em modificações de parâmetro de condições

ou desempenho, cujo acompanhamento obedece a uma sistemática.

Conforme Slack (1997), a manutenção preditiva visa realizar manutenção somente

quando as instalações precisarem dela. Ela pode incluir a monitoração contínua das vibrações,

por exemplo, ou algumas outras características para decidir se a linha deveria ser parada para

troca de componentes ou não.

A manutenção preditiva é uma modalidade mais cara olhando apenas o custo da

manutenção, pois as peças e componentes dos equipamentos são trocadas ou reformadas antes

de atingirem seus limites de vida.

No entendimento de Takahashi (1993), a tendência a uma "super manutenção",

também auxilia na redução do volume de trabalho da preventiva e na melhoria da qualidade

do produto. Técnicas de inspeção mais sofisticadas que as utilizadas na preventiva

caracterizam a política de manutenção preditiva.
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8.5.4 MANUTENÇÃO DE MELHORIA

De acordo com Xenos (1998), as ações de melhoria aplicadas de forma gradativa e

contínua constituem-se no Kaizen de manutenção, um termo de origem japonesa que

representa a idéia de aplicação de melhorias.

A política de manutenção de melhoria, conhecida também por manutenção corretiva

preventiva, consiste no reparo programado das avarias detectadas durante as inspeções

preventivas ou preditivas. Também estão dentro dessa política, os reparos que visam tornar o

equipamento mais confiável e mais fácil para inspecionar e reparar.

Segundo Takahashi (1993) as ações como melhoria dos sistemas de lubrificação,

melhoria de proteções, eliminação de fontes de contaminação, redução do risco de acidentes e

melhorias na forma, tipo e acesso aos componentes, caracterizam essa política de manutenção.

8.5.5 TPM - TOTAL PRODUCTIVE MAINTENCE

Conforme Moreira (2003), o TPM é uma metodologia que na verdade é um apanhado

das anteriores; Manutenção Preventiva (MP), Manutenção do Sistema de Produção (MSP) e

Manutenção Preditiva (PM); condensadas pelos Japoneses (JIPM - Japan Institute of Plant

Maintenance) na década de 1970, numa única metodologia que se resume em ações para a

Eficiência Global dos Equipamentos, conforme preceitos da chamada primeira geração do

TPM.

o TPM, usado no Brasil como MPT (Manutenção Produtiva Total), é uma

metodologia de excelência em manutenção, embora tenha sido concebido em empresas de

manufatura. Teve sua introdução no Brasil em 1986, mas somente em 1990 é que tivemos a

implantação efetiva em empresas brasileiras e nesta década, duas empresas foram candidatas

ao prêmio TPM no Brasil (Nippon Denso, 1971).

Na integra, o TPM é uma nova forma de administração, já que deve haver

envolvimento de todos no processo de produção e manutenção, independente do nível

hierárquico, pois segundo Tavares (2003), "o conceito básico do TPM é a reformulação e

melhoria da estrutura empresarial, a partir da reestruturação e melhoria das pessoas e dos

equipamentos, com envolvimento de todos os níveis hierárquicos e a mudança da postura
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organizacional". E segundo Banker (1999), o TPM cria um autogerenciamento no local de

trabalho, uma vez que os operadores assumem a propriedade de seu equipamento e eles

próprios cuidam deles, já que segundo estatísticas, 60% dos danos em equipamentos são

causado pela má operação.

Desde a sua criação, o TPM sofreu alterações para se adaptar à nova realidade das

indústrias, diante das novas tecnologias e inovações surgidas ao longo do tempo, de forma

que, na década de 1970, tinha-se o que se chama de a 1a geração do TPM, que focava as

perdas por falhas nos equipamentos. A partir de 1980, a chamada 2a geração tem como foco a

eliminação de seis grandes perdas nos equipamentos, sendo:

• Perda por quebra ou falha;

• Perda por preparação e ajuste;

• Perda por operação em vazio, e pequenas paradas;

• Perda por velocidade reduzida;

• Perda por defeitos no processo;

• Perda no início da produção.

Até 1980, a estratégia era a Máxima Eficiência dos Equipamentos, porém, a partir de

1990, o TPM muda sua estratégia para o sistema de produção e a eliminação de dezesseis

perdas englobando oito perdas referentes aos equipamentos, cinco perdas referentes aos

fatores humanos e três perdas referentes aos recursos físicos na produção.

A partir de 2000 surge a chamada 4a geração do TPM, tendo como estratégia a Gestão

e TPM, focando o Sistema Geral da Companhia e trabalhando para a eliminação de vinte

perdas referentes a processo, inventário, distribuição e compras.

Segundo Haroldo Ribeiro (2001), em artigo publicado na revista Manutenção da

ABRAMAN, o número de empresas que adotaram o TPM desde a década de 1990 cresceu

vertiginosamente; não por uma questão de modismo, mas, por uma necessidade de se

aumentar produtividade, competitividade e conseqüentemente lucro.

9. ESTUDO DE CASO

o estudo foi realizado no setor de manutenção da gerência de Fundição e Válvulas da

empresa Saint-Gobain Canalização, que fica localizada em Barra Mansa, interior do estado do
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Rio de Janeiro. A empresa atua no Brasil há mais de 70 anos, especializada na fabricação de

produtos para adução e transporte de água.

A empresa possui um amplo catálogo de soluções desenvolvidas em ferro fundido

dúctil, tais como, tubos, conexões, válvulas e acessórios em geral. A empresa atua nos ramos:

industrial, de saneamento básico e também na construção civil, fornecendo sistemas prediais

de drenagem pluvial, bem como sistemas de redes de incêndio, capazes de responder

eficazmente à diversidade das condições de instalação.

A evolução dos produtos de canalização é fruto de uma trajetória de mais de 90 anos

de inovação, que começou com a fabricação do primeiro Tubo de Ferro Fundido Centrifugado

do mundo pela Cia. Brasileira de Metalurgia, posteriormente denominada Barbará S.A e a

partir de 2000, incorporada e conhecida por todos pela companhia francesa Saint-Gobain

Canalização.

9.1 COMENTÁRIOS INICIAIS

Este tópico apresenta um estudo de caso, onde é descrita a implantação e controle de

um sistema de manutenção planejada, seguindo a proposta apresentada no tópico 5.

A implantação da manutenção planejada foi feita de forma a ser aplicada

preferencialmente em setores industriais, como a manutenção planejada detém em sua

constituição a obrigatoriedade de integrar elementos humanos, equipamentos/ferramentas, e

métodos/procedimentos, não poderíamos deixar de destacar a importância do primeiro deles.

A empresa deve ser estruturada de forma que os colaboradores conheçam a missão, os

clientes, os produtos, os fornecedores e os insumos de seu negócio; dominem seus

procedimentos e meios e conheçam as suas responsabilidades dentro de um sistema

padronizado para melhor desempenhar o seu serviço, direcionando-o para o sucesso da

mesma.

O estudo procura evidenciar a importância da participação efetiva de todos os

colaboradores na busca constante de melhorias e na comprovação de sua eficácia.

9.2 IDENTIFICAR O PROBLEMA

O setor estudado já possuía um programa de manutenção implantado através do

software SAP/R3, com os equipamentos já cadastrados e com planos de manutenção
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preventiva já elaborados a fim de cumprir uma sistemática. Porém, embora já existisse um

programa estruturado, não havia cumprimento ou sequer elaboração de um planejamento,

fazendo com que as ações tomadas pelo setor, no âmbito de manutenção, fossem quase que

exclusivamente corretivas, atuando em cima de falhas e/ou interrupções no processo

produtivo.

Em função da ausência de planejamento e do não cumprimento da sistemática, não

havia registros de dados ou históricos que contribuíssem no desenvolvimento e estruturação

de um sistema eficaz de manutenção planejada.

Portanto, os principais problemas para o início da implantação do sistema de

manutenção planejada, eram; a atuação que se dava por meio de manutenção corretiva e, a

ausência em um primeiro momento, de um histórico confiável para análise e definição de um

planejamento de atuação.

9.3 IMPLANTAÇÃO DA COLETA DE DADOS

Com os principais problemas identificados, foi traçado um plano de ação, para que

através de etapas, a implantação fosse se expandindo até que englobasse todas as principais

máquinas e equipamentos produtivos do setor analisado.

A primeira etapa para implantação foi o estabelecimento e posterior aplicação de um

sistema de coleta de dados, o que até então não existia. Foi implantado então um modelo de

formulário, onde nele constavam todas as informações necessárias para que qualquer tipo de

intervenção pudesse ser registrada, não apenas pelo manutentor, como também pelo operador,

buscando desta forma, uma participação efetiva de todos, com o propósito principal de

melhorar a qualidade e confiabilidade do processo, bem como de reduzir também os seus

principais custos.

O formulário abaixo é um modelo do que foi desenvolvido para aplicação:
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Figura 3: Formulário de Ocorrências

Fonte: Saint-Gobain Canalização Ltda.
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O formulário foi o primeiro método/ferramenta utilizado para início da implantação do

sistema de manutenção planejada. Alguns meses depois, desde a sua aplicação, tornou-se

possível, em conjunto à execução dos planos de manutenção preventiva, a estruturação e

análise de históricos dos equipamentos mais críticos ao processo. Embora seja um formulário

de preenchimento simples e objetivo, no início sua implementação causou desconfo110 por

demandar que uma nova responsabilidade fosse atribuída aos colaboradores; a de realizar

registros os quais eles não detinham o hábito de fazer. Como citado anteriormente, os

elementos humanos, foram de extrema importância para o sucesso da implantação, uma vez

que são eles que estão em contato direto com o problema e em muitas das vezes, detém as

soluções simples e eficazes.

9.4 IMPLANTAÇÃO DAS POLÍTICAS DE MANUTENÇÃO

Um dos ou senão o principal problema identificado pela equipe foi o fato de que se

atuava quase que exclusivamente de forma corretiva, que segundo pesquisas e dados

estatísticos comprovam que é o método que oferece maior custo e em muitas das vezes, afeta

mais prejudicialmente a disponibilidade e confiabilidade dos equipamentos. Com a análise de

dados implantada, puderam ser observados os pontos mais críticos ao processo, que afetavam
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desta forma a produtividade, de modo que necessitassem de um planejamento para reduzir ou

eliminar seus impactos negativos. Em um primeiro momento, foi reestabelecido o programa

de manutenção preventiva periódica, que havia sido desenvolvido em conjunto ao cadastro

dos equipamentos no software de manutenção, porém estava estagnado e sem utilização.

Programa este que, através dos planos de manutenção, define os recursos, o tempo e a

periodicidade com que a manutenção será realizada. Tal método visa evitar que falhas e/ou

quebras inesperadas venham a ocorrer por meio de manutenções realizadas de tempos em

tempos, possibilitando a identificação e eliminação de futuras ocorrências imprevistas.

Embora o programa de manutenção preventiva funcione e traga retornos positivos

comprovados, em muitas ocasiões ele é prejudicado em função da programação de produção.

Determinadas preventivas que demandam tempo excessivo de parada, intervém de maneira

negativa no processo, e embora interfiram menos que a corretiva, também afetam de forma

geral a disponibilidade do equipamento. Desta forma, torna-se necessário que a manutenção

preventiva periódica seja realizada, porém em alguns casos em periodicidades menores, para

evitar que quando real izadas, demandem muito tempo para execução,

consequentemente ela afeta também a disponibilidade do equipamento.

Diante deste novo cenário e buscando atender um de seus objetivos que é a

participação efetiva de todos os envolvidos, tornou-se necessária a implantação de mais uma

política de manutenção, que tem tido uma crescente a níveis mundiais nos últimos anos, a

chamada manutenção produtiva total, ou TPM (Total Productive Maintence).

O TPM tem como principal característica o envolvimento dos operadores no auxílio a

manutenção. Seu método consiste no zelo do operador em relação ao seu equipamento, uma

vez que, estatisticamente 60% das quebras são causadas por falha operacional. Porém, é uma

metodologia que exige total envolvimento da produção, o que em um primeiro momento, foi

extremamente dificil de alcançar, por se tratar novamente de uma mudança drástica nos

hábitos comportamentais dos envolvidos, que ofereceram resistência à mudança e adequação

a essa nova política que atuaria em conjunto a preventiva periódica. Meses após sua

implantação, o TPM teve progresso significativo, a operação passou a realizar limpezas,

correção de pequenos problemas e identificação de problemas maiores para a manutenção

realizar em um período programado, passando a atuar como uma espécie de inspetores,

possibilitando desta forma, uma redução ainda mais considerável na execução de

manutenções corretivas e um aumento na periodicidade das realizações da manutenção

preventiva, reduzindo desta forma não só os custos e a indisponibilidade do equipamento por
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parada, como também a deterioração de determinados componentes em função das limpezas

periódicas que também tem de ser realizadas.

Foram criados programas de limpeza e inspeção para operação, com o intuito de

identificar e minimizar as ocorrências destinadas a manutenção, conforme figuras 4 e 5:
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Figura 4: Programa de Limpeza

Fonte: Saint-Gobain Canalização Ltda.
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Figura 5: Programa de Inspeção

Fonte: Saint-Gobain Canalização Ltda.
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Com a implantação da metodologia do TPM, que envolve diretamente o pessoal

operacional, a equipe de manutenção pode otimizar o seu tempo, uma vez que teve o número

de ocorrências corretivas diminuídas e pode aumentar a periodicidade com que suas

preventivas periódicas ocorressem, já que com a operação atuando de maneira a inspecionar o

equipamento, a vida útil de seus componentes pudessem ser melhor aproveitadas e

controladas. Tal otimização de tempo, permitiu a implantação e aplicação de duas novas

políticas de manutenção; preditiva e por melhoria.

A manutenção preditiva, além de contar com a contribuição da metodologia do TPM,

também pode ser realizada de maneira mais apurada pela equipe de manutenção. Os

manutentores passaram a inspecionar os equipamentos dispondo de melhores equipamentos,

uma vez que com os custos de manutenção corretiva reduzidos, se tornou possível

investimento e aquisição de melhores ferramentas que contribuíssem com a evolução

desempenho da manutenção.

Durante a realização das manutenções preventivas periódicas, na medida do possível,

foi-se utilizando a manutenção por melhoria, tendo em vista que em função do TPM e da

melhor utilização da manutenção preditiva, o tempo parado o qual o equipamento era

disponibilizado, tomou-se um tempo para desenvolvimento e implantação de melhorias de

segurança, qualidade, sustentabilidade e produtividade, uma vez que a necessidade de troca e

reposição de peças reduziu consideravelmente.

9.5 ANÁLISE DO ESTUDO

Com as políticas implantadas de forma a otimizar o processo de manutenção, pode se

desenvolver um sistema de manutenção planejada, de modo que tivesse como seus principais

pilares a manutenção preventiva periódica, que foi o primeiro passo para a estruturação das

demais e o TPM, que possibilitou a participação efetiva da operação no processo de

manutenção.

O TPM aderiu como base de controle os programas de limpeza e inspeção

desenvolvidos para acompanhamento de execução e fichas denominadas padrões, tanto de

limpeza, quanto de inspeção, desenvolvidas pela manutenção com o intuito de orientar a

operação na execução do TPM, como demonstradas nas figuras 6 e 7.
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Figura 6: Ficha padrão de limpeza.

Fonte: Saint-Gobain Canalização Ltda.

.,It~ .
1;":*~;1~~I FI\[.;t;W sn~n ••Ao I 1w;#Í

w.w.·.·.:.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.:'*.·.·.w.·.·.·.·.:l;;.·:·;·::~:·;::·.:.·.·.·.·.·.·.·.·.w.: : ·.·.w.·.·.·.·.·.·.·.· :.....•....•....•..•..••..........•.:••." ........•....: w.:~:;::.;:.:;:;;:..::.:~~:.::;;..: ".~.:.:.:.:.w.:.·.:.

:~~~t~~~m~r.o:, ,::::'~:~:.~.:.~..... '.' W,(.~m.J~t?t·;,<'$~ li::::':.> :::~:.;~.:~.:~~.:: '.' .

;I~*,*';~;~"~ .:.:~r. :.~.' ..{,t.' •... : ••:~

:f!·~rJ~$"!§:.i·\"~~:; f:'··:·::·:-::'· ·..·· ..· Fp~q$..l~m~~;: , .

., " " 1. " '-" ~, .." " v •••v ••" •••v ••,I.."" " .

35



Figura 7: Ficha padrão de inspeção

Fonte: Saint-Gobain Canalização Ltda.

Já a manutenção planejada, aderiu a outros mecanismos de controle, que visam

monitorar a periodicidade das manutenções preventivas e a programação de inspeções

preditivas e manutenções de melhoria por meio de cronogramas conforme figuras 8 e 9.
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Figura 8: Cronograma de manutenção programada

Fonte: Saint-Gobain Canalização Ltda.

Figura 9: Plano de acompanhamento de periodicidade de manutenção preventiva

Fonte: Saint-Gobain Canalização Ltda.

10. RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÃO
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A descrição das etapas foi uma tarefa extremamente interessante, uma vez que é

visivelmente possível distinguir detalhadamente as etapas e políticas de manutenção utilizadas

cada uma em seu momento adequado até que se obtivessem os resultados alcançados com a

estruturação e implantação do método de manutenção planejada.
,
E indiscutível a melhoria proporcionada pela implantação das metodologias, que

trouxe grandes avanços em termos de custos de reparação, reposição e mão de obra;

disponibilidade, confiabilidade, durabilidade e qualidade do equipamento, desenvolvimento e

consolidação de indicadores.

Sabe-se ainda que o sistema de manutenção planejada pode melhorar substancialmente

no setor analisado, uma vez que embora todas as ferramentas e métodos tenham sido

plenamente implantados, ainda há resistência e falta de comprometimento de alguns

colaboradores envolvidos, e como dito, o elemento humano é o mais importante para a

concretização da implantação e sucesso da manutenção planejada.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente monografia teve como tema o desenvolvimento e implantação de um

sistema de manutenção planejada.

Estabeleceu-se como objetivos do trabalho o estudo, desenvolvimento e implantação

de um sistema de manutenção planejada que proporcionasse a melhoria, auxiliando na tomada

de decisões e na execução de atividades relacionadas a essa área.

Com a implantação desta nota metodologia, visou-se otimizar os esforços de todos os

envolvidos propiciando um trabalho de forma mais organizada e racionalizada. A

metodologia evidencia a importância da roteirização e do planejamento detalhado antes de

executar qualquer atividade. Ter um roteiro bem estruturado possibilita implantação de

mudanças e melhores interpretações acerca de problemas críticos, possibilitando soluções

novas e eficazes.

Foi desenvolvido um referencial teórico, sendo apresentados os conceitos das

principais políticas/metodologias de manutenção utilizadas nos dias de hoje. Descreveu-se

detalhadamente cada um dos conceitos de cada método, bem como a evolução de cada um

deles ao longo da história.

Seguindo a proposta apresentada nesta monografia, foi conduzido um estudo de caso

na empresa Saint-Gobain Canalização Ltda., uma das maiores indústrias no segmento

metalúrgico nacional, que se situa na região Sul-Fluminense do estado do Rio de Janeiro.
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o proposto pela manutenção planejada apresentou resultados satisfatórios no setor de

estudo analisado, o que atesta a efetividade da metodologia proposta e acredita-se que a

mesma pode ser disseminada para outras empresas que atuem neste mesmo segmento e que

possuam estrutura de manutenção similar.

12. PROPOSIÇÕES DE NOVOS ESTUDOS

Entende-se que alguns aspectos podem e devem ser mais aprofundados. Entre os quais

destacamos o elemento humano, o comprometimento e a resistência a mudanças, mesmo que

sejam elas com propostas de melhorias na realização de suas próprias atividades. Então,

sugere-se que assuntos relacionados a esse tema sejam explorados, proporcionando maior

aprofundamento acerca do mesmo.

Outro aspecto que pode ser mais aprofundado é o que diz respeito a custos de

manutenção. Embora tenham sido levantados dados relevantes, não houve aprofundamento

em relação a sua efetiva importância.
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