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RESUMO 

O objetivo central da tese é o desenvolvimento de um modelo de Gerenciamento capaz 

de dotar os projetos ditos complexos de uma maior capacidade de atendimento as 

necessidades de manutenção. Para tal foi desenvolvido um amplo estudo bibliográfico para 

identificar oportunidades de melhoria na gestão dos empreendimentos complexos de forma a 

identificar lacunas no gerenciamento da manutenção neste tipo de projetos. A partir deste 

levantamento foi identificada a necessidade da promoção de uma maior aderência dos 

atributos de construtibilidade, operabilidade e de projeto de engenharia aos atributos de 

manutenabilidade durante todo o ciclo de vida do projeto obtendo-se assim um modelo 

antecipativo de gestão capaz de aumentar a previsibilidade das atividades de manutenção 

incrementando assim a eficiência produtiva dos projetos em sua fase operacional. Para a 

proposição e posterior validação do modelo foram realizadas pesquisas de cunho tanto 

qualitativo quanto quantitativo. Na pesquisa qualitativa foram conduzidas entrevistas com 

especialistas no setor para embasar as lacunas de gerenciamento da manutenção e verificar 

sua importância relativa junto a grandes empresas. Na fase de pesquisa quantitativa foi 

aplicado um questionário contendo os atributos de projeto de engenharia, manutenabilidade, 

construtibilidade e operabilidade de forma a verificar a aderência destes atributos entre si para 

assim suportar as hipóteses de pesquisa que envolvem o modelo de gestão. As pesquisas 

foram conduzidas com forte enfoque e direcionamento para especialistas em gestão de 

projetos de grande porte que ocupassem posições gerenciais, para assim aumentar a 

confiabilidade das proposições do modelo. O resultado final da pesquisa foi um modelo 

integrado de manutenção com sugestões de pacotes de entrega para as fases do ciclo de vida 

do projeto baseada na metodologia FEL (Front End Loading). 

Palavras-chave: Engenharia de Manutenção, Projetos Complexos, Modelos de 

Gerenciamento. 
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ABSTRACT 

The main purpose of this thesis is the development of a model of management capable 

of providing the so-called complex projects with greater capacity to meet maintenance needs. 

To do so a large bibliographic study was held to identify opportunities for improvement in the 

management of complex projects in order to identify gaps in maintenance management in this 

type of projects. From this research it was identified the need to promote a greater adherence 

of the  attributes of constructability, operability and engineering design with the attributes of 

maintainability throughout the lifecycle of the project thus obtaining a anticipated 

management model able to increase the predictability of maintenance activities thereby 

increasing productivity and the efficiency of the projects in its operational phase. To the 

proposition and subsequent model validation were conducted qualitative and quantitative 

research studies. In qualitative research interviews with industry experts were conducted to 

support gaps in maintenance management and verify their relative importance with major 

companies. On the quantitative research phase, a questionnaire containing the attributes of 

engineering design, maintainability, constructability and operability was held in order to 

verify the adherence of these attributes together to verify the research hypotheses involving 

the management model. The surveys were conducted with a strong focus and direction to 

management experts of large projects that occupy managerial positions, thus increasing the 

reliability of the propositions of the model. The final result of this research was an integrated 

maintenance model with suggestions for delivery package through the phases of the project 

life cycle using a methodology based on the FEL (Front End Loading) model. 

Keywords: Maintenance Engineering, Complex Projects, Business Management. 



 ix 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 1 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA ........................................................................ 1 

1.2. JUSTIFICATIVA DA TESE .............................................................................................. 6 

1.2.1. ORIGINALIDADE DA PESQUISA ........................................................................... 7 

1.3. PROBLEMA DE PESQUISA ............................................................................................. 8 

1.4. OBJETIVOS DA PESQUISA ........................................................................................... 10 

1.5. DELIMITAÇÃO DO TEMA DA TESE ........................................................................... 12 

1.6. ESTRUTURA DA TESE .................................................................................................. 12 

2. METODOLOGIA DE PESQUISA ................................................................................... 13 

2.1. ESTRATÉGIA DE PESQUISA ........................................................................................ 16 

2.2. DEFINIÇÃO DA PESQUISA .......................................................................................... 18 

2.2.1. PESQUISA QUANTITATIVA ................................................................................. 20 

2.2.1.1. INSTRUMENTO DE PESQUISA ......................................................................... 20 

2.2.2. PESQUISA QUALITATIVA .................................................................................... 22 

2.2.3. PERFIL DA AMOSTRA ........................................................................................... 24 

2.3. ETAPAS PERCORRIDAS ............................................................................................... 24 

2.3.1. ELABORAÇÃO DO REFERENCIAL TEÓRICO ................................................... 25 

2.3.2. DETERMINAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA............................................ 32 

2.3.3. DESENVOLVIMENTO DO MODELO E PROPOSIÇÕES .................................... 33 

2.4. ANÁLISE DOS DADOS .................................................................................................. 34 

2.4.1. FERRAMENTAS ESTATÍSTICAS .......................................................................... 34 

2.4.1.1. ALFA DE CRONBACH ........................................................................................ 34 

2.4.1.2. ESTATÍSTICA DESCRITIVA .............................................................................. 35 

2.4.1.3. ESTATÍSTICA INFERENCIAL ........................................................................... 36 

2.4.1.3.1. TESTE DE MANN-WHITNEY ......................................................................... 36 

2.4.1.4. ANÁLISE DE CONTEÚDO ................................................................................. 38 



 x 

3. REFERENCIAL TEÓRICO ............................................................................................. 39 

3.1. GERÊNCIA DE PROJETOS ..................................................................................... 39 

3.1.1. PROJETOS COMPLEXOS ....................................................................................... 46 

3.1.2. METODOLOGIA FEL .............................................................................................. 52 

3.2. MODELOS DE GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS ........................ 58 

3.2.1. EPC ............................................................................................................................ 58 

3.2.2. PepC ........................................................................................................................... 64 

3.3. ATRIBUTOS DE GERENCIAMENTO NOS PROJETOS COMPLEXOS ............. 68 

3.3.1. PROJETO DE ENGENHARIA ................................................................................. 68 

3.3.2. CONSTRUTIBILIDADE .......................................................................................... 71 

3.3.3. OPERABILIDADE ................................................................................................... 80 

3.3.4. MANUTENABILIDADE .......................................................................................... 82 

3.4. ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO ..................................................................... 88 

4. MODELAGEM DO PROBLEMA ................................................................................... 95 

4.1. DESCRIÇÃO GERAL .............................................................................................. 95 

5. RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO .............................................................. 100 

6. AVALIAÇÃO DAS HIPÓTESES DE ESTUDO ........................................................... 148 

7. CONCLUSÕES ............................................................................................................... 161 

7.2. LIMITAÇÕES DO ESTUDO .................................................................................. 162 

7.3. SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS ........................................................ 163 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................ 164 

APÊNDICES ...................................................................................................................... 171 



 xi 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - Crescimento da Construção Civil ........................................................................................... 2 

Figura 2 – Modelo de Gestão (EPC) ....................................................................................................... 4 

Figura 3 - Custo de manutenção em relação ao PIB ............................................................................... 5 

Figura 4 – Gráfico de evolução do custo de manutenção ........................................................................ 5 

Figura 5 - Disponibilidade Operacional .................................................................................................. 6 

Figura 6 - Idade média dos equipamentos/Instalações no Brasil ............................................................ 6 

Figura 7 – Governança da manutenção ................................................................................................... 8 

Figura 8 – Proposta de Pesquisa ............................................................................................................ 14 

Figura 9 - Estratégia de Pesquisa .......................................................................................................... 17 

Figura 10 – Medição ............................................................................................................................. 21 

Figura 11 - Pesquisa Bibliográfica ........................................................................................................ 25 

Figura 12 – Árvore de Pesquisa – Parte 1 ............................................................................................. 26 

Figura 13 - Árvore de Pesquisa - Parte 2............................................................................................... 27 

Figura 14 - Etapas de Pesquisa Bibliográfica ........................................................................................ 28 

Figura 15 - % de periódicos nacionais e internacionais ........................................................................ 30 

Figura 16 – Tempo de Publicação ......................................................................................................... 31 

Figura 17 – Formação do referencial teórico ........................................................................................ 31 

Figura 18 - Formulação do Problema .................................................................................................... 32 

Figura 19 - Proposição do modelo ........................................................................................................ 33 

Figura 20 - Alpha de Cronbach ............................................................................................................. 34 

Figura 21 – Problemas na Gestão de Projetos ....................................................................................... 43 

Figura 22 - Ciclo de vida ....................................................................................................................... 45 

Figura 23 - Associação do ciclo PDCA com grupos de Processos ....................................................... 45 

Figura 24 - Caracterização da complexidade ........................................................................................ 48 

Figura 25 - Caracterização de Projetos Complexos .............................................................................. 48 

Figura 26 - Caracterização de Projetos Complexos .............................................................................. 49 

Figura 27 – Metodologia FEL ............................................................................................................... 54 

Figura 28 – Processos FEL.................................................................................................................... 57 



 xii 

Figura 29 - Etapas da metodologia FEL ................................................................................................ 57 

Figura 30 - Influência do grau de definição do FEL no custo e prazo dos empreendimentos, em relação 

à média da indústria referencia índice ................................................................................................... 58 

Figura 31 - Gestão EPC ......................................................................................................................... 60 

Figura 32 - Divisão de Responsabilidades ............................................................................................ 64 

Figura 33 - Atributos de projeto de engenharia ..................................................................................... 70 

Figura 34 – Influência da construtibilidade ao longo do ciclo de vida dos projetos segundo alguns 

autores ................................................................................................................................................... 75 

Figura 35 – Capacidade de influenciar o custo final de uma construção ao longo do ciclo de vida ..... 76 

Figura 36 - Custo da Manutenabilidade ................................................................................................ 86 

Figura 37 - Fatores de Manutenabilidade .............................................................................................. 87 

Figura 38 – Esquema de Manutenção ................................................................................................... 94 

Figura 39 - Inserção da manutenabilidade em diferentes fases de projeto ............................................ 95 

Figura 40 - Modelo conceitual testado no Estudo ................................................................................. 98 

Figura 41 - Avaliação H1 .................................................................................................................... 150 

Figura 42 - Avaliação H2 .................................................................................................................... 152 

Figura 43 - Avaliação H3 .................................................................................................................... 154 

Figura 44 - Modelo FEL MANUTENÇÃO ........................................................................................ 158 



 xiii 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 1 – Passos na condução de entrevistas ..................................................................................... 23 

Quadro 2 - Fontes de Pesquisa .............................................................................................................. 29 

Quadro 3 - Análise dos achados por nacionalidade dos jornais ............................................................ 30 

Quadro 4 – Tempo de Publicação ......................................................................................................... 30 

Quadro 5 – Definições de Projetos ........................................................................................................ 40 

Quadro 6 – Características de um projeto ............................................................................................. 41 

Quadro 7 – Características dos Projetos Complexos ............................................................................. 51 

Quadro 8 - Definições do Modelo de gestão ......................................................................................... 61 

Quadro 9 - Princípios para implementação do PEPC ............................................................................ 67 

Quadro 10 - Definições de Construtibilidade ........................................................................................ 72 

Quadro 11 - Atributos de Construtibilidade .......................................................................................... 78 

Quadro 12 - Fatores de Construtibilidade ............................................................................................. 79 

Quadro 13 - Definições de Manutenabilidade ....................................................................................... 84 

Quadro 14 – Princípios fundamentais para melhoria da manutenabilidade .......................................... 88 

Quadro 15 - Definições de Manutenção ................................................................................................ 90 

Quadro 16 – Hipóteses e questões de pesquisa ..................................................................................... 97 

Quadro 17 - Legendas ......................................................................................................................... 150 

Quadro 18 – Legendas (1) ................................................................................................................... 152 

Quadro 19 – Legendas (2) ................................................................................................................... 153 

Quadro 20 – Fatores críticos de sucesso e barreiras ............................................................................ 159 

 

 

 

 

 

 

 



 xiv 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 – Formulação do Problema de Pesquisa ................................................................................... 9 

Tabela 2 - Contextualização do problema, objetivos e questões de Pesquisa. ...................................... 11 

Tabela 3 – Do problema aos objetivos de pesquisa ............................................................................... 15 

Tabela 4 – Relação entre técnicas de pesquisa e ferramentas de tratamento de dados ......................... 19 

Tabela 5 – Escala de Aplicabilidade ..................................................................................................... 22 

Tabela 6 - Evolução conceitual da manutenção .................................................................................... 93 

Tabela 7 – Técnicas de validação das hipóteses .................................................................................... 99 

Tabela 8 - Características da amostra pesquisada ............................................................................... 100 

Tabela 9 - Tipo de Empregador ........................................................................................................... 101 

Tabela 10 - Tempo de serviço ............................................................................................................. 101 

Tabela 11 - Faixa etária da amostra .................................................................................................... 101 

Tabela 12 - Tamanho das empresas .................................................................................................... 102 

Tabela 13 – Atuação ............................................................................................................................ 102 

Tabela 14 - Grau de Escolaridade ....................................................................................................... 102 

Tabela 15 - Aderência aos atributos de Manutenabilidade ................................................................. 103 

Tabela 16 – Dados sobre manutenabilidade ........................................................................................ 104 

Tabela 17 – Manutenabilidade x Construtibilidade ............................................................................ 105 

Tabela 18 - Manutenabilidade x Construtibilidade ............................................................................. 106 

Tabela 19 – Manutenabilidade X Operabilidade ................................................................................. 107 

Tabela 20 – Manutenabilidade X Operabilidade ................................................................................. 108 

Tabela 21 – Construtibilidade X Operabilidade .................................................................................. 109 

Tabela 22 – Construtibilidade x Operabilidade ................................................................................... 109 

Tabela 23 – Manutenabilidade X Projeto de Engenharia .................................................................... 110 

Tabela 24 - Manutenabilidade X Projeto de Engenharia .................................................................... 111 

Tabela 25 - Construtibilidade X Projeto de Engenharia ...................................................................... 112 

Tabela 26 - Construtibilidade X Projeto de Engenharia ...................................................................... 112 

Tabela 27 - Teste de normalidade dos atributos de manutenabilidade ................................................ 114 



 xv 

Tabela 28 - Teste de Normalidade (2) ................................................................................................. 114 

Tabela 29 - Teste de Normalidade (3) ................................................................................................. 115 

Tabela 30 - Teste de Normalidade (4) ................................................................................................. 115 

Tabela 31 – Teste de Normalidade (5) ................................................................................................ 116 

Tabela 32 – Teste de Normalidade (6) ................................................................................................ 116 

Tabela 33 – Teste de Normalidade (7) ................................................................................................ 117 

Tabela 34 – Teste de Normalidade (8) ................................................................................................ 117 

Tabela 35 – Teste de Normalidade (9) ................................................................................................ 118 

Tabela 36 - Teste de Normalidade (10) ............................................................................................... 118 

Tabela 37 - Teste de Normalidade (11) ............................................................................................... 119 

Tabela 38 - Teste de Normalidade (12) ............................................................................................... 119 

Tabela 39 – Teste de Normalidade (13) .............................................................................................. 120 

Tabela 40 - Teste de Normalidade (14) ............................................................................................... 120 

Tabela 41 - Teste de Normalidade (15) ............................................................................................... 121 

Tabela 42 - Teste de Normalidade (16) ............................................................................................... 121 

Tabela 43 - Teste de Normalidade (17) ............................................................................................... 122 

Tabela 44 - Teste de Normalidade (18) ............................................................................................... 122 

Tabela 45 - Teste de Normalidade (19) ............................................................................................... 123 

Tabela 46 - Teste de Normalidade (20) ............................................................................................... 123 

Tabela 47 - Teste de Normalidade (21) ............................................................................................... 124 

Tabela 48 - Teste de Normalidade (22) ............................................................................................... 124 

Tabela 49 - Teste de Normalidade (23) ............................................................................................... 125 

Tabela 50 - Teste de Normalidade (24) ............................................................................................... 125 

Tabela 51 - Confiabilidade do Instrumento ......................................................................................... 126 

Tabela 52 - Confiabilidade do instrumento (1) ................................................................................... 127 

Tabela 53 – Confiabilidade do instrumento (2) ................................................................................... 128 

Tabela 54 - Confiabilidade do instrumento (3) ................................................................................... 128 

Tabela 55 – Confiabilidade do instrumento (4) ................................................................................... 129 

Tabela 56 – Confiabilidade do instrumento (5) ................................................................................... 129 



 xvi 

Tabela 57 - Confiabilidade do instrumento (6) ................................................................................... 130 

Tabela 58 - Confiabilidade do instrumento (7) ................................................................................... 130 

Tabela 59 - Confiabilidade do instrumento (8) ................................................................................... 131 

Tabela 60 - Confiabilidade do instrumento (9) ................................................................................... 131 

Tabela 61 - Confiabilidade do instrumento (10) ................................................................................. 132 

Tabela 62 - Confiabilidade do instrumento (11) ................................................................................. 132 

Tabela 63 - Teste de Mann Whitney ................................................................................................... 134 

Tabela 64 – Teste de Mann Whitney (2) ............................................................................................. 134 

Tabela 65 - Teste de Mann-Whitney (3) ............................................................................................. 136 

Tabela 66 - Teste de Mann-Whitney (4) ............................................................................................. 136 

Tabela 67 - Teste de Mann-Whitney (5) ............................................................................................. 138 

Tabela 68 - Teste de Mann-Whitney (6) ............................................................................................. 138 

Tabela 69 – Aderência entre os atributos ............................................................................................ 149 

Tabela 70 – Aderência entre os atributos ............................................................................................ 149 

Tabela 71 - Aderência entre os atributos ............................................................................................. 151 

Tabela 72 - Aderência entre os atributos ............................................................................................. 151 

Tabela 73 - Aderência entre os atributos ............................................................................................. 153 

Tabela 74 - Aderência entre os atributos ............................................................................................. 153 

Tabela 75 – FEL MANUTENÇÃO- Fase Planejamento .................................................................... 155 

Tabela 76 – FEL MANUTENÇÃO - Fase Execução ......................................................................... 156 

Tabela 77 – FEL MANUTENÇÃO - Fase Operação .......................................................................... 157 

Tabela 78 – Confirmação das hipóteses .............................................................................................. 160 



 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

O aumento da competitividade na indústria da construção exige que as empresas 

de construção melhorem os seus processos de trabalho. A academia tem produzido muitos 

estudos com foco na melhoria da qualidade técnica e eficiência do projeto, tais como 

gestão de qualidade total, engenharia de valor, designability, construtibilidade, 

operacionalidade, manutenção e outras técnicas (SURYA, 2011). 

O rápido crescimento do número de megaprojetos de construção e montagem de 

ativos industriais em todo o mundo provocou um número crescente de trabalhos 

publicados nesta área nas últimas duas décadas, sugerindo que a gestão da construção de 

megaprojetos tornou-se uma área emergente e atrativa no campo da engenharia (HU, 

2015). 

Na construção, os ciclos de vida dos empreendimentos são bastante longos (da 

ordem de décadas) e compreendem diversas fases, que vão da montagem das operações 

(concepção e promoção do empreendimento) ao descarte (demolição) ou reabilitação 

(recuperação das condições de uso) das estruturas, passando pelas fases de projeto, 

construção, uso e manutenção. Durante essas diversas fases atuam ou estão envolvidos no 

empreendimento diversos agentes independentes, com diferentes papéis e objetivos junto 

ao empreendimento (MELHADO, 2014). 

Esse fato eleva a complexidade na gestão do empreendimento e traz dificuldades e 

limitações para integrar na concepção do produto todos os agentes envolvidos ao longo do 

ciclo de vida. Além disso, na construção, as etapas iniciais do empreendimento são 

também as que apresentam as maiores oportunidades de intervenção e agregação de valor 

ao empreendimento (MELHADO, 2014). 
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Usualmente, as estratégias das organizações atuantes no setor de construção e 

montagem de ativos industriais, projetos estes considerados complexos, têm sido 

orientadas a concepção de projetos com requisitos de construtibilidade e operabilidade 

(JIANG, 2014).  

Contudo, nos últimos anos, o aumento da competitividade no ambiente empresarial 

tem forçado as organizacionais a empreenderem melhorias não apenas para competir e 

sim para sua sobrevivência. Dessa forma, a competência para identificar oportunidades e 

alterar os modelos de gerenciamento dos empreendimentos industriais de forma a 

incrementar a manutenabilidade seria definitivamente um diferencial competitivo a ser 

perseguido. 

A Figura 1 abaixo explicita o crescimento do segmento de construção no período 

de 2000 a 2011. Verifica-se a partir dela o grande crescimento do setor frente ao PIB 

(Produto interno Bruto), elevando assim em importância o peso do setor na economia 

nacional. 

 

 Figura 1 - Crescimento da Construção Civil 

Fonte: IBGE, 2011 

No caso específico do setor de construção e montagem (C&M) de ativos 

industriais tem ocorrido um crescimento expressivo de atividades nos últimos anos, como 

por exemplo, pode-se citar: 



 3 

 As refinarias em construção no Rio de Janeiro (COMPERJ) e no Nordeste 

(RNEST); 

 A expectativa de fabricação de novas plataformas e navios nos próximos anos, 

devido a expansão de atividades do setor de petróleo e gás no Brasil 

 O programa de expansão energética com a construção de novas hidrelétricas no 

Norte do País (Jirau e Belo monte). 

Sendo assim, para alcançar a excelência na condução destes projetos de construção 

de grande envergadura, ditos complexos, é necessário um grande esforço de gestão na 

obtenção de modelos robustos de gerenciamento que levem a ganhos de produtividade e 

por consequência ao atendimento dos limites de custos, qualidade e tempo de execução. 

Segundo Frame (1999), as práticas de gerenciamento de projetos consolidaram-se na 

década de 1990, sendo mencionadas por diversos estudiosos como disciplina obrigatória 

nas empresas que buscam desenvolver e manter vantagens competitivas. 

De acordo com Bucker (2010) o modelo de gerenciamento de contratos de 

construção deve ser escolhido de acordo com as particularidades e necessidades de cada 

empreendimento específico. Pois, ele exerce grande influência na gestão do 

empreendimento à medida que se definem as relações contratuais e funcionais entre as 

partes. 

Cabe ressaltar que a escolha por qualquer modelo de contratação também se dá 

pelo grau de envolvimento e a extensão das responsabilidades atribuídas aos envolvidos 

bem como pela disposição em assumir riscos na execução do projeto (ALHAZAMI, 

2000).  

Um modelo bastante utilizado na atualidade tem sido o modelo de Gestão EPC 

(Enggineering, Construction and Procurement), o esquemático do modelo pode ser visto 

na Figura 2 abaixo. 
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Figura 2 – Modelo de Gestão (EPC) 

Fonte: De Farias Filho (2012) 

Tal modelo se tornou bastante útil no gerenciamento de projetos, ao prover uma 

visão de negócio integradora entre três disciplinas fundamentais: Engenharia conceitual – 

Suprimentos – Execução do empreendimento. Assim, através de um planejamento 

integrado destas disciplinas, grandes resultados vêm sendo obtidos em termos de 

produtividade e otimização de custos. 

Contudo, tais modelos de gestão esbarram em algumas limitações técnicas. Uma 

delas seria a falta de maiores considerações a respeito das condições de manutenabilidade 

nas diversas fases de projeto, tornando-os com processos de manutenção mais 

complicados e despendiciosos, reduzindo assim sua eficiência e disponibilidade, gerando 

uma pressão desnecessária nos custos operacionais. Otani e Machado (2008) observam 

que a manutenção, enquanto função estratégica das organizações é responsável direta pela 

disponibilidade dos ativos. 

A maioria dos problemas enfrentados pelos setores de operação e de manutenção 

em projetos de construção são atribuídas às decisões tomadas durante a fase de design de 

projeto. Um maior envolvimento da equipe de manutenção nas fases de desenvolvimento 

de projeto de engenharia tem o potencial de reduzir problemas na manutenabilidade 

durante a vida funcional dos ativos (HASSANAIN, 2015) 

Segundo dados estatísticos da Abraman (2011) – Associação Brasileira de 

Manutenção e Gestão de Ativos -, o Brasil tem custo de manutenção por faturamento 

bruto de 3,95% do PIB (Produto Interno Bruto), isso significa que para um PIB de RS$ 

4,143 trilhões (de acordo com dados do ministério da Fazenda em 2011) - representam 

cerca de 163 bilhões em gastos com manutenção. Portanto esta realidade demonstra que as 
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organizações devem buscar modernizar suas práticas de gestão da manutenção, de forma a 

desenvolver novas técnicas e ferramentas para melhorar sua produtividade. 

Ao longo dos anos estudos foram realizados que culminaram com novas 

abordagens gerenciais que levaram a uma pequena redução deste índice conforme 

mostram as Figuras 3 e 4 logo abaixo, extraídas de pesquisa conduzida pela Abraman em 

2011. 

 

Figura 3 - Custo de manutenção em relação ao PIB 

Fonte: Abraman, 2011 

 

Figura 4 – Gráfico de evolução do custo de manutenção 

Fonte: Abraman, 2011 

Percebe-se assim que a manutenção possui grande relevância econômica com 

plena capacidade de ser um diferencial competitivo, quando submetido à gestão adequada. 

Para serem competitivas as organizações precisam da máxima disponibilidade das suas 

instalações produtivas e precisa haver um programa sistemático de acompanhamento de 

sua vida útil para garantir a otimização da produção.  

As quebras e falhas conduzem a perda total ou a redução da capacidade produtiva, 

isto é reduz a sua disponibilidade. Elas são as principais causadoras da queda do 

rendimento operacional e devem ser minimizadas (FOGLIATTO, 2009). 
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As Figuras 5 e 6 abaixo, também extraídas da pesquisa realizada da Abraman 

(2011), fornecem importantes dados sobre o parque industrial brasileiro e a evolução da 

disponibilidade operacional. 

 

Figura 5 - Disponibilidade Operacional 

Fonte: Abraman, 2011 

 

Figura 6 - Idade média dos equipamentos/Instalações no Brasil 

Fonte: Abraman, 2011 

1.2. JUSTIFICATIVA DA TESE 

O setor de C&M é bastante competitivo, e neste contexto se faz necessário que as 

organizações se estruturem de forma a conceberem estratégias de negócios que as levem a 

maximizar sua eficiência, de forma a criar um diferencial de valor.  

Estabelecer uma estratégia é um desafio imenso para as organizações, e envolvem 

um grande esforço para promover a sinergia de todos os setores em benefício de um valor 

comum: O aumento da eficiência organizacional, através de ações orientadas a geração de 

valor. Entretanto, devem ser estabelecidos os valores que condicionam a eficácia de uma 

estratégia, tais como a consistência, a concordância, a obtenção de vantagem e a sua 

viabilidade (MINTZBERG, 2003). 
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Um interessante conceito de estratégia, oriundo de Porter (1999), pode ser visto 

baixo: 

“Estratégia é a criação de compatibilidade entre as atividades da empresa. Seu êxito 

depende do bom desempenho de muitas atividades, e não apenas de poucas, e da 

integração entre elas. Se não houver compatibilidade entre as atividades não existirá uma 

estratégia diferenciada e a sustentabilidade será mínima. A gerência se volta para a 

tarefa mais simples de supervisionar funções independentes e a eficácia operacional 

determina o desempenho relativo da empresa.” 

Pode-se assim inferir que a busca pela excelência no desenvolvimento de projetos 

no setor de construção e montagem passa pela melhoria contínua na gestão e se torna 

fundamental para garantir a sustentabilidade do negócio, gerando assim um grande 

diferencial estratégico. 

1.2.1. ORIGINALIDADE DA PESQUISA 

As perdas decorrentes da manutenção tem sido objeto de diversos estudos 

científicos. Enquanto o paradigma existente aponta para a obtenção de melhores técnicas 

de gerenciamento e execução da manutenção no momento pós-operação, este trabalho 

aponta um caminho alternativo que passa pela melhor adequação dos projetos de 

engenharia e das estratégias de construção e montagem às necessidades de manutenção.  

Para tal são necessários estudos para promover a integração de variáveis 

fundamentais no gerenciamento dos projetos de construção e montagem: Projeto de 

engenharia, Construtibilidade, operabilidade e manutenabilidade. 

Para justificar o status de ―Tese de doutorado‖, deve haver o acréscimo de um 

elemento inovador dentro da temática escolhida. Sendo assim, o presente trabalho fornece 

as seguintes contribuições científicas inéditas: 

1. Ao considerar abordagens recentes em gerenciamento de manutenção e 

também ao elencar as evoluções teóricas e novas metodologias nesta 

temática foi possível obter um modelo evolutivo de gestão de manutenção 

mais aderente aos projetos complexos. 

2. Identificação de lacunas na implementação de uma gestão de 

empreendimentos mais aderentes às necessidades do setor de manutenção, 

contribuindo também como insumo para trabalhos futuros. 
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3. Auxilia na busca por vantagens estratégicas em termos de custos, tempo e 

qualidade no gerenciamento de projetos complexos. 

1.3. PROBLEMA DE PESQUISA  

Os projetos de construção e montagem de ativos industriais são fortemente 

influenciados em sua concepção pelos atributos de construtibilidade e operabilidade. O 

foco adotado pelas organizações reside essencialmente em assegurar a viabilidade de sua 

execução (construtibilidade) e também garantir sua capacidade de operação em aspectos 

relacionados a riscos de segurança e funcionalidades (operabilidade).  

Este cenário gera grande perda de produtividade, pois a falta de uma maior 

adaptabilidade do projeto de engenharia aos processos inerentes à manutenção provoca 

grandes perdas de eficiência ao elevarem o tempo de intervenção para os reparos. A 

Figura 7 abaixo ilustra esta situação: 

 

Figura 7 – Governança da manutenção 

Fonte: De Farias Filho, 2012. 

Verificou-se ainda que os modelos de manutenção utilizados atualmente, em sua 

grande maioria, buscavam uma solução corretiva e não tinham o caráter de um sistema 

integrado às amplas fases de confecção do projeto. 

Desta forma, uma proposta de remodelagem da concepção do projeto de forma a 

dirimir as perdas de produtividade com a manutenção passaria necessariamente pela 

inserção dos conceitos de manutenabilidade ainda na fase de concepção do projeto e sua 

consequente integração com as demais variáveis, quais sejam, construtibilidade e 

operabilidade. 
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Sendo assim, as lacunas encontradas na pesquisa apontam para a necessidade de 

prover as organizações de um modelo de gestão integrado que: 

1. Promova a inserção da manutenabilidade nas diversas fases de projeto; 

2. Promova uma contrutibilidade do projeto mais suscetível e aderente as 

necessidades de manutenção;  

3. Otimize a manutenção corretiva, de forma a não prejudicar a operabilidade 

do projeto. 

Neste Contexto, esta pesquisa se pauta na seguinte questão problema:  

“Como obter um modelo de gestão de manutenção que contemple os atributos de 

manutenabilidade desde a fase de concepção do projeto à efetiva entrada em operação, 

sem causar grandes impactos na construtibilidade do projeto bem como em sua 

operabilidade?” 

A Tabela 1 abaixo explícita a formulação do problema de pesquisa. 

Tabela 1 – Formulação do Problema de Pesquisa 

Fonte: Autor 

Elementos Contextualizadores Problema de Pesquisa 

Construtibilidade em projetos de 

construção e montagem de ativos de 

engenharia 

Obter a integração destes atributos 

durante todas as fases do ciclo de 

vida do projeto 

Operabilidade das instalações 

Manutenabilidade das instalações 

Projeto de Engenharia das instalações 
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1.4. OBJETIVOS DA PESQUISA 

O objetivo geral desta tese reside na elaboração de um modelo de gestão integrada, 

de forma a tornar os projetos de construção e montagem mais aderentes aos processos de 

manutenção desde sua concepção tecnológica. 

Para atingir o objetivo geral desta Tese foram necessárias algumas etapas 

(objetivos específicos): 

 Verificação do estado da arte em gestão de manutenção 

 Verificação do Estado da arte nos modelos de gerenciamento de projetos 

de construção e montagem de ativos 

 Através de uma pesquisa de cunho qualitativo e quantitativo, propor e 

testar a validade de um modelo de gestão integrada de projetos de C&M 

capaz de absorver, simultaneamente, os conceitos e características do 

Projeto de Engenharia, construtibilidade, operabilidade e 

manutenabilidade, de forma a maximizar a eficiência produtiva de 

equipamentos ao garantir uma maior adaptabilidade dos mesmos aos 

processos de manutenção aos quais serão posteriormente submetidos. 

O pesquisador deve ser capaz de chegar a resultados, comparações e conclusões 

válidas, e para alcançar este objetivo, ele necessita de um guia que mantenha o foco da 

pesquisa (RABELO, 2014). 

 A Tabela 2 abaixo explicita como foi procedida a pesquisa para organizar e 

informar sobre a sistemática da tese. 
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Tabela 2 - Contextualização do problema, objetivos e questões de Pesquisa. 

Fonte: Autor 

Problema de 

Pesquisa 
Objetivos Questões de Pesquisa 

 

O problema 

consiste na 

elaboração de 

um modelo de 

gestão capaz de 

promover estas 

adequações 

garantindo 

maior aderência 

as atividades de 

manutenção 

sem descuidar 

da viabilidade. 

 

Desenvolver um modelo de gestão 

capaz de aumentar a aderência dos 

projetos de engenharia às questões 

de manutenabilidade. 

1. Verificação do estado da 

arte em gestão de 

manutenção 

2. Verificação do Estado da 

arte nos modelos de 

gerenciamento de projetos 

de construção e montagem 

de ativos 

3. Testar a validade de um 

modelo de gestão integrada 

de projetos de C&M capaz 

de absorver, 

simultaneamente, os 

conceitos de 

construtibilidade, 

operabilidade e 

manutenabilidade. 

 

1. Como se deu a evolução do 

Pensamento da manutenção de 

ativos? 

2. Quais são os principais modelos 

de gerenciamento de projetos de 

construção e montagem de 

ativos? 

3. Quais são os principais conceitos 

de construtibilidade, 

operabilidade, manutenabilidade 

e de projeto de engenharia? 

4. Como os atributos de 

construtibilidade, operabilidade, 

manutenabilidade e de projeto de 

engenharia se relacionam? 

5. Quais os fatores críticos de 

sucesso na manutenção? 

6. Quais as técnicas de coleta de 

dados a serem utilizadas 

7. Quais as técnicas de tratamento 

dos dados serão utilizadas? 

 

 

 

 



 12 

1.5. DELIMITAÇÃO DO TEMA DA TESE 

A presente tese busca alcançar melhorias na gestão de manutenção de grandes 

empreendimentos, contudo sendo grande a diversidade de projetos, delimitaram-se como 

objeto de interesse: 

 Os projetos do setor de óleo e gás tais quais: 

o Refinarias,  

o Módulos. 

 Projetos de infraestrutura 

o Complexos esportivos 

o Estádios 

1.6. ESTRUTURA DA TESE 

Este trabalho está dividido em 8 capítulos: Introdução; Metodologia de Pesquisa; 

Referencial teórico; Modelagem do Problema; Resultados da pesquisa de campo; 

Avaliação das hipóteses de estudo; Conclusão e Referências bibliográficas. O capítulo 

inicial introduz o contexto da pesquisa, suas motivações e a definição do problema de 

pesquisa. 

O capítulo da metodologia de pesquisa fundamenta as estratégias de pesquisa 

dissertando sobre como ela se dará e as definições das ferramentas as serem utilizadas. O 

capitulo 3 relaciona as bases conceituais levantadas com todos os conceitos trabalhados 

para o sucesso na condução dos objetivos de pesquisa. 

O capitulo seguinte explana a modelagem proposta para a resolução do problema 

de pesquisa fornecendo também as hipóteses de pesquisa. Os capítulos 5 e 6 fazem a 

análise geral dos resultados da pesquisa de campo de forma a validar as hipóteses de 

pesquisa. Por fim, o capitulo de conclusão apresentará um resumo sobre os conhecimentos 

adquiridos no decorrer da pesquisa bem como fornecerá críticas e recomendações para 

novos estudos.



 

2. METODOLOGIA DE PESQUISA 

Segundo Lakatos & Marconi (2007), a pesquisa sempre parte de um tipo de problema, 

de uma interrogação. Desta forma o trabalho procurou responder em como uma metodologia 

integrada de gestão de manutenção realmente possibilita incrementos de produtividade nas 

organizações.  

Quatro elementos-chave são necessários na formulação de uma proposta de pesquisa: 

Definição da área de conhecimento, o propósito da pesquisa (Foco), as questões de pesquisa e 

as hipóteses de pesquisa (TASHAKKORI, 2010). 

Na formalização do primeiro elemento chave citado o pesquisador deve levantar o 

máximo possível de informações (busca bibliográfica, entrevista com especialistas, contatos 

no meio acadêmico, dentre outros) em busca por lacunas que levem a proposição do problema 

de pesquisa. Assim ele deve ter condições de estabelecer metas, objetivos que levem a 

resolução do problema selecionado. 

Com o surgimento dos objetivos, surgem as questões de pesquisa que devem ser 

elucidadas para atender o foco central da pesquisa. Por fim, de forma a responder a estas 

questões é proposto uma modelagem contendo as hipóteses de pesquisa as quais devem 

demonstrar os possíveis cenários para a solução do problema de pesquisa, sendo possível 

validar sua aplicabilidade e contribuição cientifica com a utilização de técnicas de coleta e 

tratamento de dados com embasamento estatístico. 

A Figura 8 abaixo explicitam tais elementos com seus desdobramentos. 
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Figura 8 – Proposta de Pesquisa 

Fonte: Tashakkori, 2010 

Tal modelagem auxilia o pesquisador a organizar o trabalho, mantendo o foco da 

pesquisa e estabelecendo uma relação coesa entre os objetivos, as métricas utilizadas e os 

resultados alcançados (CRESWELL, 2008). É importante que os tópicos abordados sejam 

inter-relacionados de forma a prover coesão na proposta de pesquisa (CRESWELL, 2003). 

Para que seja científica, deve ser feita de maneira sistemática, com o uso de métodos e 

técnicas de coleta e análise de dados correspondentes à natureza do estudo (FIGUEIREDO; 

SOUZA, 2010). Vale a pena ressaltar que a condução da pesquisa por etapas metodológicas 

dá sustentação ao conteúdo desenvolvido (RABELO, 2014). 

Para possibilitar o alcance destes resultados uma série de passos se faz necessário e a 

Tabela 3 abaixo explicitam os passos conduzidos na caracterização do problema de pesquisa, 

o desdobramento dos objetivos, as questões levantadas e suas justificativas. 
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Tabela 3 – Do problema aos objetivos de pesquisa 

Fonte: Autor 

Problema 

de Pesquisa 
Objetivos Questões de Pesquisa Justificativa 

O problema 

consiste na 

elaboração 

de um 

modelo de 

gestão 

capaz de 

promover 

estas 

adequações 

garantindo 

maior 

aderência as 

atividades 

de 

manutenção 

sem 

descuidar da 

viabilidade 

 

Desenvolver um modelo 

de gestão capaz de 

aumentar a aderência dos 

projetos de engenharia às 

questões de 

manutenabilidade. 

1. Verificação do 

estado da arte em 

gestão de 

manutenção 

2. Verificação do 

Estado da arte nos 

modelos de 

gerenciamento de 

projetos de 

construção e 

montagem de 

ativos 

3. Testar a validade 

de um modelo de 

gestão integrada 

de projetos de 

C&M capaz de 

absorver, 

simultaneamente, 

os conceitos de 

construtibilidade, 

operabilidade e 

manutenabilidade

. 

Como se deu a evolução do 

Pensamento sobre a manutenção de 

ativos? 

Compreensão da evolução 

teórica com as inovações 

no setor de manutenção. 

Quais são os principais modelos de 

gerenciamento de projetos de 

construção e montagem de ativos? 

Identificação dos principais 

modelos de gestão 

utilizados na atualidade 

Quais são os principais conceitos de 

projeto de engenharia, 

construtibilidade, operabilidade e 

manutenabilidade? 

Compreender os conceitos 

dos atributos para auxiliar 

no entendimento do 

gerenciamento dos projetos 

de construção de ativos. 

Como os atributos de projeto de 

engenharia, construtibilidade, 

operabilidade e manutenabilidade 

se relacionam? 

Compreender as 

similaridades e identificar 

oportunidades de 

integração 

Quais os fatores críticos de sucesso 

na manutenção? 

Agrupar os fatores de 

sucesso identificados na 

literatura para suportar 

estratégias do planejamento 

integrado da manutenção 

Quais as técnicas de coleta de dados 

a serem utilizadas 

Definir as técnicas de 

coleta a serem utilizadas 

dado a complexidade do 

problema de pesquisa 

Quais as técnicas de tratamento dos 

dados serão utilizadas? 

Definir as técnicas de 

tratamento a serem 

utilizadas na tomada de 

conclusões 
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2.1. ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

O trabalho adotou a estratégia de pesquisa mista (base quantitativa e qualitativa) para 

contextualizar o problema de pesquisa, levantar questões de pesquisa, propor hipóteses e 

validar o modelo desejado.  

Foi realizada a principio uma revisão da literatura de forma a identificar lacunas para 

dar suporte e embasamento a formulação do problema de pesquisa. Os eixos centrais desta 

pesquisa inicial, tendo como ponto de partida um brainstorming realizado com o professor 

orientador para a seleção das palavras-chave de pesquisa foram as seguintes: 

 Planejamento e gestão de projetos,  

 Gestão de manutenção,  

 Atributos de projeto de engenharia, construtibilidade, operabilidade e 

manutenabilidade. 

De forma complementar foram conduzidas entrevistas gravadas com especialistas na 

área de construção e montagem de ativos para auxiliar na identificação das lacunas e 

formulação do problema de pesquisa da tese. Esta etapa possibilitou o desenvolvimento do 

capitulo de introdução da tese com a contextualização do tema, a identificação do problema 

de pesquisa, a originalidade do problema (pressuposto de uma tese de doutorado) e o 

referencial teórico da pesquisa. 

Uma consequência desta pesquisa bibliográfica foi a definição da metodologia de 

pesquisa e das ferramentas de coleta e tratamento de dados a serem utilizadas, pois buscou-se 

a influência de autores consagrados em pesquisas correlatas. 

Ao final desta etapa de busca por informações para a formação das bases conceituais 

de pesquisa, um filtro foi realizado para separar os artigos de maior afinidade com os 

objetivos da pesquisa, para a proposição do modelo de gestão de manutenção que viria a ser 

validado no momento da pesquisa de campo.  

Por fim, para o momento do estudo exploratório, foram conduzidos questionários com 

especialistas de diversas empresas para embasar a pesquisa quantitativa e entrevistas para 

embasar a pesquisa qualitativa e realizadas sendo utilizadas posteriormente ferramentas 

estatísticas e técnicas de análises léxicas e de conteúdo para tratamento dos dados. A Figura 9 

abaixo ilustra as etapas adotadas. 
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Figura 9 - Estratégia de Pesquisa 

Fonte: Autor 
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2.2. DEFINIÇÃO DA PESQUISA 

A escolha do método de pesquisa deve estar relacionada ao objeto do estudo 

(RABELO, 2014). Existem na literatura diversas técnicas de pesquisa e coleta de dados, 

que sendo utilizados tanto isoladamente ou de maneira combinada auxiliam a organização 

e na confiabilidade da pesquisa. Assume-se assim que esta pesquisa assumiu um caráter 

quali-quanti necessitando assim de ferramentas de ambas as características.  

Os métodos de pesquisa qualitativos são um conjunto de técnicas interpretativas 

que visam descrever, decodificar, traduzir em termos em que o significado, não a 

frequência, de certos fenômenos ocorrem mais ou menos naturalmente no mundo social 

(FROEMMING,2001). No presente trabalho ela assume importância fundamental na 

proposição do problema a ser estudado coletando as percepções dos especialistas e 

identificando oportunidades de exploração. 

Já os métodos de pesquisa quantitativos buscam traduzir em números os achados 

de pesquisa, refletindo frequências para assim, através de ferramentas estatísticas, permitir 

ao pesquisador analisar suas tendências e inferir conclusões. Neste trabalho ela assumiu 

importância fundamental para a validação do modelo de pesquisa proposto.  

Nesta Tese foram conduzidas entrevistas investigativas e questionários para 

levantamento de dados, de forma a suportarem técnicas de tratamento qualitativas e 

quantitativas. 

De maneira complementar são utilizadas as ferramentas estatísticas de tratamento 

de dados, que permitem ao pesquisador inferir conclusões acerca dos dados levantados 

(PACHECO, 2009), tendo sido escolhidas ferramentas de estatística descritivas e técnicas 

inferenciais  não paramétricas para análise dos dados. 

A Tabela 4 abaixo relaciona alguns destes procedimentos relacionando a 

respectivas técnicas estatísticas: 
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Tabela 4 – Relação entre técnicas de pesquisa e ferramentas de tratamento de dados 

Fonte: Adaptado de Rabelo, 2014. 

Abordagens Método de Pesquisa Coleta de dados 
Tratamento dos 

dados 

Quantitativas 

Experimento de 

Campo 

Pesquisa confirmatória 

Modelagem 

Entrevistas 

Questionários 

Observação 

Testes 

Índices e Relatórios 

Estatística 

descritiva 

Analise de 

Regressão 

Testes Não 

Paramétricos 

Qualitativas 

Estudo de Caso 

Pesquisa-ação 

Pesquisa Participante 

Entrevistas em 

profundidade 

Incidentes críticos 

Entrevista em Grupo 

Documentos 

Técnicas Projetivas 

Analise de 

Conteúdo 

Construção de 

teoria 

Analise de discurso 
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2.2.1. PESQUISA QUANTITATIVA 

A primeira razão para se conduzir uma Pesquisa Quantitativa é descobrir quantas 

pessoas de uma determinada população compartilham uma característica ou um grupo de 

características. Ela é especialmente projetada para gerar medidas precisas e confiáveis que 

permitam uma análise estatística (MORESI, 2003). 

Para este tipo de pesquisa, os pesquisadores buscam exprimir as relações de 

dependência funcional entre variáveis para tratarem do como dos fenômenos. Eles 

procuram identificar os elementos constituintes do objeto estudado, estabelecendo a 

estrutura e a evolução das relações entre os elementos. Seus dados são métricos (medidas, 

comparação/padrão/metro) e as abordagens são experimental, hipotético-dedutiva, 

verificatória (PORTELA, 2004). 

Nesta pesquisa o instrumento selecionado foi o questionário. Tal instrumento pode 

ser do tipo: Pessoal, auto aplicados (online) ou telefônicos (HAIR ET AL.,2010).Tendo 

em vista permitir que um grande número de pessoas da indústria participasse da pesquisa, 

foi escolhido o questionário online, com o devido cuidado de garantir um adequado grau 

de aderência do assunto por parte do respondente. Tal tipo de questionário apresenta 

algumas vantagens tais quais o reduzido tempo de coleta de dados e o seu baixo custo 

sendo fatores determinantes para sua escolha. 

2.2.1.1.INSTRUMENTO DE PESQUISA 

De acordo com Herrero & Cuesta (2005) a estrutura do processo de medição do 

instrumento de coleta de dados tem quatro níveis:  

 A variável (propriedade que se quer medir, no caso - manutenabilidade, 

construtibilidade e operabilidade; 

 O atributo (o grau ou modalidade em que se manifesta a propriedade medida –

baixo, médio, alto, por exemplo;  

 O valor (modo de expressar de forma numérica o atributo, ou seja, a escala 

numérica de medição). 

 A relação (― ligação‖ entre os vários valores da variável).  

A Figura 10 abaixo exemplifica a questão. 
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Figura 10 – Medição 

Fonte: Herrero & Cuesta (2005) 

Para esta pesquisa foi utilizada a escala Likert. Este tipo de escala é largamente 

utilizado por diversos pesquisadores e apesar de ser considerada uma escala ordinal, é 

passível de manipulação de maneira a se obter uma escala intervalar permitindo o uso de 

ferramentas estatísticas (HAIR, 2005) para análise do comportamento das variáveis 

envolvidas no estudo. 

Escalas intervalares se tornam então bastante adequadas para o tipo de pesquisa a 

ser conduzida no presente trabalho, onde o principal objetivo consiste na inferência de 

conclusões acerca do comportamento de diversas variáveis, como pode ser deduzido 

através da definição abaixo extraída de: 

http://www.professores.uff.br/luciane/images/stories/Arquivos/doc_turismo/quest_escalas

_cap1.pdf  

“É uma forma quantitativa de registrar um fenômeno, medindo-o em termos da 

sua intensidade específica, ou seja, posicionando-o em relação a um valor conhecido 

arbitrariamente denominado como ponto zero. Tal aferição é realizada definindo-se a 

unidade de medida a ser usada nessa comparação a partir da diferença entre o valor no 

ponto zero e um segundo valor conhecido. Uma propriedade básica da escala intervalar, 

derivada do modo como ela é definida, é o fato de a variações iguais em termos de 

medidas intervalares, corresponderem, necessariamente, a variações iguais em termos 

dos valores que assume a variável.” 

Abaixo segue Tabela 5 contendo o descritivo do tipo de escala Likert utilizada no 

presente trabalho. 

 

http://www.professores.uff.br/luciane/images/stories/Arquivos/doc_turismo/quest_escalas_cap1.pdf
http://www.professores.uff.br/luciane/images/stories/Arquivos/doc_turismo/quest_escalas_cap1.pdf
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Tabela 5 – Escala de Aplicabilidade 

Fonte: Autor 

1 Discordo totalmente 

2 Discordo em grande parte 

3 Discordo em parte 

4 Neutro 

5 Concordo em parte 

6 Concordo em grande parte 

7 Concordo totalmente 

Foi preparado um questionário, o qual pode ser visualizado em partes separadas 

nos apêndices A, B. O primeiro deles (apêndice A) serviu de base para a pesquisa 

quantitativa e foi dividido em assertivas relacionadas a: (1) Manutenabilidade (2) 

Construtibilidade, (3) Operabilidade e (4) Projeto de Engenharia de forma a extrair do 

respondente suas impressões acerca destes atributos e identificar a aderência entre eles. 

O segundo (Apêndice B) foi desenvolvido para assegurar que o perfil dos 

respondentes fosse adequado. 

2.2.2. PESQUISA QUALITATIVA 

O método qualitativo é considerado como um método exploratório e auxiliar na 

pesquisa científica atribuindo-lhe valor fundamental no desenvolvimento e consolidação 

da ciência em diferentes áreas (OLIVEIRA, 2000). 

A pesquisa qualitativa é particularmente útil como uma ferramenta para determinar 

o que é importante para os clientes e porque é importante. Esse tipo de pesquisa fornece 

um processo a partir do qual questões-chave são identificadas e perguntas são formuladas, 

descobrindo o que importa para os clientes e por que (MORESI, 2003). 

Nesta Tese foram realizadas diversas entrevistas com especialistas do setor para 

obter os dados necessários para uma ampla pesquisa qualitativa. Para a condução do 

roteiro de entrevista os seguintes passos descritos no Quadro 1 abaixo foram seguidos. 
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Quadro 1 – Passos na condução de entrevistas 

Fonte: Adaptado de Hair, 2010. 

Passos na condução de entrevistas 
P

a
ss

o
 1

 1. Entender Perguntas/problemas iniciais; 

2. Definir perguntas e situações problemas de situações da gerência; 

P
a

ss
o

 2
 3. Criar conjunto de perguntas de pesquisa; 

4. Desenvolver um conjunto de perguntas de pesquisa (ou guia de entrevista) que foque os 

principais elementos das perguntas ou problemas; 

P
a

ss
o

 3
 5. Selecionar e filtrar respondentes; 

6. Selecionar participantes por meio de critérios específicos para a situação estudada; 

P
a
ss

o
 4

 7. O entrevistador se encontra com o participante e fornece as diretrizes introdutórias 

apropriadas para o processo de entrevista; 

8. Obter permissão para gravar vídeo e/ou áudio da entrevista 

P
a
ss

o
 5

 

9. Conduzir a entrevista 

10. Usar perguntas de sondagem para obter do participante todos os detalhes possíveis sobre 

o tema antes de passar para a próxima pergunta; 

11. Depois do encerramento da entrevista, agradecer os respondentes pela participação e 

deixar clara a possibilidade de um novo contato; 

P
a

ss
o
 6

 

12. Analisar as respostas narrativas do respondente; 

13. Resumir as impressões iniciais após cada entrevista. Anotar especialmente os temas e as 

ideias que poderão ser usados posteriormente na codificação das transcrições; 

14. Dar seguimento a respostas interessantes que apareçam em uma entrevista com a edição 

de perguntas a entrevistas futuras; 

15. Depois que todos os dados foram coletados, codificar a transcrição de todos os 

participantes com a categorização das respostas; 

P
a

ss
o

 7
 16. Escrever relatório sumário dos resultados 

17. Preparar relatório sumário 
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Foi desenvolvido um roteiro de entrevista, o qual pode ser visto no apêndice C. Tal 

roteiro buscou coletar de especialistas técnicos e acadêmicos suas impressões acerca dos 

modelos de gerenciamento de projetos de construção e montagem e identificar 

oportunidades de melhor adequação da manutenção dentro deles. As opiniões e ideias dos 

mesmos foram de fundamental importância na identificação das lacunas de pesquisa que 

originaram a questão de pesquisa bem como em auxiliar na avaliação das hipóteses de 

pesquisa. Buscou-se também a percepção dos respondentes sobre os entregáveis 

(Documentos de projeto) a serem fornecidos em cada fase de gerenciamento do 

empreendimento (Planejamento, execução e operação) segundo a metodologia FEL, 

abrindo um espaço para a sugestão (proposição) de documentos. 

2.2.3. PERFIL DA AMOSTRA 

Entende-se como amostra uma parcela retirada de uma população para serem feitas 

analises através de ferramentas e técnicas estatísticas objetivando inferir conclusões sobre 

o comportamento das populações. Estudar amostras se mostra um importante caminho a 

ser seguido tendo em vista a impossibilidade de se estudarem todos os elementos de uma 

população considerando o elevado custo se esta medida fosse adotada. 

Na seleção do perfil desejado dos respondentes do questionário exploratório, 

buscou-se profissionais do alto escalão empresarial (essencialmente Gerentes), de forma a 

extrair opiniões e experiências que contribuíssem para a validação do modelo de gestão 

proposto, tendo em vista o mesmo precisar do apoio da alta gerência para ser 

implementado. 

De forma complementar, buscou-se a percepção também de especialistas do meio 

acadêmico para dotar o modelo de gestão de um caráter também teórico, buscando a 

sinergia entre a prática e a teoria, fundamental na proposição de inovações. 

2.3. ETAPAS PERCORRIDAS 

De forma a descrever com mais profundidade a metodologia aplicada, serão 

explicadas separadamente as etapas principais de pesquisa. Tais etapas foram: 

 A elaboração do referencial teórico 

 A formulação do Problema 
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 O desenvolvimento do modelo s suas hipóteses 

2.3.1. ELABORAÇÃO DO REFERENCIAL TEÓRICO 

A pesquisa bibliográfica é uma importante etapa de pesquisa, devendo ser feita de 

forma sistemática e organizada. Uma boa pesquisa deve ter como resultado uma 

bibliometria robusta e concisa e no formato de relatório onde possam ser inferidas as mais 

variadas conclusões, tais quais autores mais citados, palavras chaves mais populares para 

o assunto em questão, periódicos influentes que mais dissertam sobre o assunto, dentre 

outros, servindo de importante instrumento para análise do problema de pesquisa. 

Nesta Pesquisa foi adotada uma lógica de pesquisa conforme o fluxograma abaixo 

ilustrado na Figura 11. 

 

Figura 11 - Pesquisa Bibliográfica 

Fonte: Autor 

A pesquisa inicial constituiu na elaboração de uma árvore de palavras chaves para 

iniciar a busca por informações relevantes que levassem a artigos que retratassem o 

assunto de interesse. Com uma superficial leitura dos achados iniciais, partiu-se para um 

contato com especialistas do setor a fim de coletar informações e/ou experiências que 

levassem a formulação de um problema de pesquisa. Tal etapa se mostrou fundamental 

para formular um problema de pesquisa de caráter original, pressuposto fundamental de 

uma tese de doutorado. 
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A árvore de pesquisa inicial foi formada com palavras chaves bastante amplas 

como ―Project management‖ e ―Maintenance Models‖, para através de uma lógica 

boleana (―and‖,‖or‖, ―near‖) com outras palavras retornar com o maior número possível 

de artigos relacionados afim de após um filtro formar uma base de dados iniciais. 

As Figuras 12 e 13 abaixo explicitam a lógica booleana em questão: 

 

Figura 12 – Árvore de Pesquisa – Parte 1 

Fonte: Autor 
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Figura 13 - Árvore de Pesquisa - Parte 2 

Fonte: Autor 

A etapa seguinte foi caracterizada uma ampla e intensa busca por materiais de 

pesquisa. Para tal foram utilizados diversos canais de busca científica tais quais os 

periódicos da Capes, scopus, dentre outros.  

Para tratar a enorme gama de achados foi utilizado o software bibliográfico 

Endnotes® e para realizar análises complementares (Léxicas) foi utilizado o Refviz®, 

com o intuito de estratificar estatisticamente os artigos com base nas repetições e 

conceitos encontrados em cada artigo. Tal análise se mostrou bastante eficaz para a 

elaboração do filtro e seleção dos artigos finais analisados na confecção da base 

bibliográfica. 

Por fim para a confecção do referencial teórico foram lidos os artigos finais 

selecionados e elaboradas resenhas críticas para extrair conclusões e embasamento teórico 

para os tópicos escolhidos.  

De maneira complementar foram feitas buscas para ampliar o conhecimento de 

determinados conceitos que foram surgindo no decorrer do processo de pesquisa.  
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Tais buscas foram pontuais e não alteraram a sistemática de pesquisa. Tais buscas 

enriqueceram o referencial teórico com elementos que escaparam aos filtros de pesquisa 

previamente realizados. 

Tal sistemática foi fundamental para organizar os achados e elaborar um texto 

conciso com forte embasamento teórico e devidamente fundamentado em pesquisas de 

autores consagrados.  

A Figura 14 abaixo explicita graficamente os passos seguidos na pesquisa 

Bibliográfica. 

 

Figura 14 - Etapas de Pesquisa Bibliográfica 

Fonte: De Farias Filho, 2012. 

Para a formação do destacado referencial teórico, foram priorizados os jornais 

mais destacados pelos principais autores estudados bem como o fator de qualificação da 

revista.  

O Quadro 2 abaixo destaca as principais revistas estudadas e os respectivos 

resultados da pesquisa. 
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Quadro 2 - Fontes de Pesquisa 

Fonte: Autor 

Fontes 
Resultado da 

Pesquisa 

Resultado da Pesquisa 

(Após Filtro) 

Gestão & Produção/UFSCAR 56 12 

Produção 5 2 

Revista de Administração/USP 8 3 

SIBRAGEC – Simpósio Brasileiro de gestão e 

economia da construção 

11 5 

Journal of Construction Engineering and 

Management 

59 11 

Journal of Quality in Maintenance Engineering 48 13 

International Journal of project Management 46 9 

European Journal of operational research 15 4 

Strategic Management Journal 17 5 

Oil and gas journal 19 6 

International Journal of Production Economics 13 2 

International Journal on Computer Science and 

Engineering 

4 1 

Computers in industry 3 1 

Assembly Automation 8 2 

Biblioteca digital de Dissertações e Teses 6 4 

POQUEST ( Dissertations and Thesis) 4 2 

 Total 322 82 
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Estratificando os dados verifica-se a forte predominância de artigos internacionais 

e recentes (publicados a menos de 5 anos). Os Quadros 3,4 e as Figuras 15,16 abaixo 

explicitam os dados. 

Quadro 3 - Análise dos achados por nacionalidade dos jornais 

Fonte: Autor 

Jornais/Revistas 

Nacionais Internacionais 

26 56 

32% 68% 

 

Quadro 4 – Tempo de Publicação 

Fonte: Autor 

Tempo de Publicação dos papers 

>> 5 anos << 5 anos 

28 54 

34% 66% 

 

 

Figura 15 - % de periódicos nacionais e internacionais 

Fonte: Autor 
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Figura 16 – Tempo de Publicação 

Fonte: Autor 

A Figura 17 abaixo explicita os passos percorridos. 

 

Figura 17 – Formação do referencial teórico 

Fonte: Autor 
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2.3.2.  DETERMINAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

A definição do problema é uma importante etapa de pesquisa. Para proceder com 

sucesso nesta etapa foi necessária uma análise do referencial teórico levantado bem como 

também foi de suma importância a opinião de especialistas e acadêmicos de forma a obter 

as lacunas de pesquisa e se certificar de que as mesmas seriam originais para atender ao 

proposito de uma tese de doutorado. 

Foram feitas também análises em artigos e teses de doutorados nesta temática de 

forma a realçar a relevância do assunto. A Figura 18 abaixo explicita os passos 

percorridos. 

 

Figura 18 - Formulação do Problema 

Fonte: Autor 
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2.3.3. DESENVOLVIMENTO DO MODELO E PROPOSIÇÕES 

A proposição do modelo se deu a partir das lacunas levantadas e da identificação 

de oportunidades de intervenção para soluciona-las. Esta identificação se deu através de 

uma interação com especialistas do setor e acadêmicos de forma a embasar um modelo 

que fosse capaz de incluir a manutenabilidade nas diversas fases do ciclo de vida dos 

projetos de construção e montagem de ativos. 

Para posterior teste e validação do modelo foram utilizadas técnicas de cunho 

quantitativo (questionários) de forma a inferir tendências sobre o comportamento do 

modelo e extrair conclusões. A Figura 19 abaixo explicita os passos percorridos. 

 

Figura 19 - Proposição do modelo 

Fonte: Autor 
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2.4. ANÁLISE DOS DADOS 

2.4.1. FERRAMENTAS ESTATÍSTICAS 

2.4.1.1. ALFA DE CRONBACH 

O coeficiente alfa de Cronbach foi apresentado por Lee J. Cronbach, em 1951, 

como uma forma de estimar a confiabilidade de um questionário aplicado em uma 

pesquisa. o alfa mede a correlação entre respostas em um questionário através da análise 

do perfil das respostas dadas pelos respondentes. 

Para ser válido, o instrumento deve ser confiável. Em outras palavras, a validade 

pode ser considerada como o grau no qual os escores de um teste estão relacionados com 

algum critério externo do mesmo teste. Esses critérios podem ser os escores obtidos em 

outro teste, definições de conceitos, formulação de objetivos, etc. (RICHARDSON, 1989). 

O coeficiente pode ser calculado conforme Equação demonstrada na Figura 20 

abaixo: 

 

Figura 20 - Alpha de Cronbach 
Fonte: Cronbach, 2004 

Onde:  

k corresponde ao número de itens do questionário;  

s²i corresponde a variância de cada item;  

s²t corresponde a variância total do questionário, determinada como a soma  de 

todas as variâncias. 

O valor mínimo aceitável para o alfa é 0,70, abaixo desse valor a consistência 

interna da escala utilizada é considerada baixa. Em contrapartida, o valor máximo 

esperado é 0,90, acima deste valor, pode-se considerar que há redundância ou duplicação, 

ou seja, vários itens estão medindo exatamente o mesmo elemento de um constructo; 

portanto, os itens redundantes devem ser eliminados. Usualmente, são preferidos valores 

de alfa entre 0,80 e 0,90 (STREINER, 2003). 
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2.4.1.2. ESTATÍSTICA DESCRITIVA 

A estatística descritiva é um ramo da estatística que aplica várias técnicas para 

escrever e sumarizar um conjunto de dados.  

São inúmeras as utilidades destas técnicas para o pesquisador, das quais são 

destacadas: 

 Verificação da representatividade ou da falta de dados; 

 Ordenação dos dados; 

 Compilação dos dados em tabelas; 

 Criação de gráficos com os dados; 

 Calcular valores de sumário, para identificar tendências tais como médias; 

 Obter relações funcionais entre variáveis. 

Algumas medidas que são bastante utilizadas para analisar um conjunto de dados 

são as medidas de posição e as medidas de dispersão.  

Medidas de posição incluem: 

 Média  

 Mediana  

 Moda  

As medidas de dispersão incluem: 

  Desvio padrão, 

  Variância,  

 Valor máximo e mínimo e  

 Coeficiente de variação 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dispers%C3%A3o_estat%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mediana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Moda_(estat%C3%ADstica)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desvio_padr%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vari%C3%A2ncia
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2.4.1.3.ESTATÍSTICA INFERENCIAL 

A estatística inferencial, o segundo tipo de procedimentos em estatística, preocupa-

se com o raciocínio necessário para, a partir dos dados, se obterem conclusões gerais. O 

seu objetivo é obter uma afirmação acerca de uma população com base numa amostra. 

Estas inferências ou generalizações podem também ser de dois tipos: estimações ou 

decisões (testes de hipóteses). 

Neste trabalho foi utilizado o teste de hipótese de Mann Whitney (Não 

paramétrico) para possibilitar comparações e conclusões entre: (a) manutenabilidade e 

operabilidade, (b) manutenabilidade e construtibilidade. 

2.4.1.3.1. TESTE DE MANN-WHITNEY 

O teste de Mann-Whitney (também chamado de Mann-Whitney-Wilcoxon, teste 

de Wilcoxon rank sum ou o teste de Wilcoxon-Mann-Whitney) foi desenvolvido 

primeiramente por F. Wilcoxon em 1945, para comparar tendências centrais de duas 

amostras independentes de tamanhos iguais. Logo após, H.B. Mann e D.R. Whitney 

generalizaram a técnica para amostras de tamanhos diferentes (FIELD, 2009). O teste de 

Mann-Whitney se aplica na comparação de dois grupos independentes para verificar se 

pertencem ou não a mesma população. É uma alternativa válida a ser usada quando as 

suposições de normalidade não se verificam. 

As técnicas da Estatística Não-Paramétrica são, particularmente, adaptáveis aos 

dados das ciências do comportamento. A aplicação dessas técnicas não exige suposições 

quanto à distribuição da variável populacional. Os testes não paramétricos são 

extremamente interessantes para análises de dados qualitativos. Na Estatística 

Paramétrica, para aplicação de teste como o ―t‖ de Student, a variável em análise precisa 

ser numérica (HAIR, 2005). Como o próprio nome sugere, a Estatística Não-Paramétrica 

independe dos parâmetros populacionais e de suas respectivas estimativas. 

Assim, se a variável populacional analisada não segue uma distribuição normal 

e/ou as amostras forem pequenas, pode-se aplicar um teste Não- Paramétrico. 
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Vantagens dos testes não paramétricos: 

 Os métodos Não-Paramétricos podem ser aplicados a uma ampla 

diversidade de situações, porque não exigem populações distribuídas 

normalmente. 

 Podem frequentemente ser aplicados a dados não numéricos. 

 Envolvem em geral cálculos mais simples do que seus correspondentes 

Paramétricos. 

Desvantagens dos modelos não paramétricos: 

 Tendem a perder informação, porque os dados numéricos são 

frequentemente reduzidos a uma forma qualitativa. 

 Não são tão eficientes quanto os testes Paramétricos; assim, com um teste 

Não-Paramétrico, em geral necessitamos de uma amostra maior ou maiores 

diferenças para então rejeitarmos uma hipótese nula. 

Nesta pesquisa buscou-se comparar as médias das questões de manutenabilidade, 

construtibilidade e operabilidade de forma a verificar a relação entre estas variáveis para 

inferir sobre a aderência entre elas ou não. Neste teste não existe necessidade de igualdade 

de tamanho entre as amostras (FIELD, 2009).  

A hipótese nula a ser testada é a comprovação de igualdade da função de 

distribuição das amostras a serem testadas contra a hipótese alternativa de haver diferença 

(TABACHNICK, 2001). 

Ao contrário do teste t, que testa a igualdade das médias, o teste de Mann-Whitney 

(U) testa a igualdade das medianas. Os valores p (p value) calculados pelo teste avaliam o 

grau de entrelaçamento dos dados dos dois grupos após a ordenação.  

A maior separação dos dados em conjunto indica que as amostras são distintas, 

rejeitando-se a hipótese de igualdade das medianas. 
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O teste segue a seguinte lógica: 

 É formado um conjunto W, com todos os dados das duas amostras (A e B); 

 O conjunto W é ordenado de forma crescente; 

 Anota-se a ordem de cada elemento deste conjunto; 

 Separam-se novamente as amostras A e B; 

 O valor p é a soma das ordens da amostra A. 

Quanto mais baixo for o valor p, maior será a evidência de que as populações são 

diferentes. Isso se explica porque p é a soma de ordens, portanto seu valor será baixo se na 

categoria A estiverem os primeiros da ordem (obviamente em B estarão os dados de 

ordem superior). É claro então que neste caso se evidencia uma diferença entre as 

populações. 

2.4.1.4.ANÁLISE DE CONTEÚDO 

Segundo Hair et al. (2005b), ―por meio de análise sistemática e da observação, o 

pesquisador examina a frequência com que palavras e temas principais ocorrem e 

identifica o conteúdo e as características de informações presentes no texto‖. 

Na condução deste trabalho foram realizadas análises de conteúdo para suportar a 

pesquisa qualitativa. Tal análise é muito importante para o entendimento do problema de 

pesquisa na forma de expandir o conhecimento sobre o assunto através da leitura e 

interpretação do material coletado, permitindo a categorização e a percepção de padrões e 

tendências essenciais na formulação e validação do modelo a ser proposto. 

Buscou-se o cruzamento dos dados obtidos através das entrevistas realizadas com 

especialistas para compreender suas percepções e identificar padrões de comportamento 

de forma a gerar conclusões mais consistentes para o problema de pesquisa em questão. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1. GERÊNCIA DE PROJETOS 

Há mais de 40 anos que as organizações vêm investindo no desenvolvimento de 

melhores técnicas e ferramentas para o gerenciamento de projetos de forma a maximizar o 

alcance de seus objetivos estratégicos (MORRIS, 2004). Segundo Carvalho (2005), as 

empresas têm passado por um processo de transformação, organizando-se justamente para 

poder dar respostas eficazes e ágeis aos inúmeros problemas que surgem, muitas vezes, 

inesperadamente, em especial àqueles que se referem à competição e ao posicionamento 

de mercado. 

A gestão de projetos vem se desenvolvendo como área de importância estratégica 

e, desta forma, vem conquistando um maior espaço e relevância na comunidade 

acadêmica, dada a sua diversidade e complexidade (TURNER ET AL., 2013). Segundo 

Frame (1999), as práticas de gerenciamento de projetos consolidaram-se na década de 

1990, sendo mencionadas por diversos estudiosos como disciplina obrigatória nas 

empresas que buscam desenvolver e manter vantagens competitivas. 

Carvalho (2005) aponta que o conceito de projeto tem sido bastante aprimorado 

nos últimos anos tendo ele passado por muitas mutações com o acréscimo de novos 

entendimentos visando aumentar a efetividade das tecnicas de gerenciamento para adaptá-

las para uma maior gama de áreas de atuação. 

Diversas definições sobre projetos são encontradas na Literatura e o Quadro 5 

abaixo lista algumas delas. 
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Quadro 5 – Definições de Projetos 

Fonte: Autor 

Autor Definição 

Pmbok, 2012 
Um esforço temporário empreendido para criar um 

produto, serviço ou resultado exclusivo. 

Kerzner, 2006 

Empreendimento com objetivo bem definido que 

consome recursos e opera sob pressão de prazos, custos e 

qualidade. 

Vargas, 2009 

Empreendimento não repetitivo que tem como 

característica uma sequência de atividades bem claras 

com início, meio e fim e sua execução visa atingir um 

objetivo claro e bem definido. 

Martins, J.,2005 
Trabalho que visa a criação de um produto ou a execução 

de um serviço específico, temporário, e não repetitivo e 

que envolve um certo grau de incerteza na realização 

 

Turner, 2013 

Esforço em que recursos humanos, materiais e  

financeiros são organizados de forma inovadora, para  

empreender um escopo único e original de trabalho, 

dentro das restrições de custo e tempo para alcançar 

determinado objetivo 

 

ISO - 10006, 

1997 

Um processo único, consistindo de um grupo de 

atividades coordenadas e controladas com datas para 

início e término, empreendido para alcance de um 

objetivo conforme requisitos específicos, incluindo 

limitações de tempo, custo e recursos. 

TUMAN, 1983 

Um projeto é uma organização de pessoas dedicadas que 

visam atingir um propósito e um objetivo específico. Os 

projetos geralmente envolvem gastos, ações únicas ou 

empreendimentos de altos riscos, e têm de ser 

completados numa certa data por um montante de 

dinheiro, dentro de alguma expectativa de desempenho. 

No mínimo, todos os projetos necessitam ter seus 

objetivos bem-definidos e recursos suficientes para 

poderem desenvolver as tarefas requeridas. 
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 Os projetos apresentam diversas características conforme demonstra o 

Quadro 6 abaixo. 

Quadro 6 – Características de um projeto 

Fonte: Turner (2013) 

CARACTERÍSTICAS 

Esforço temporário e único 

Envolve Planejamento e execução 

Enfrenta escopos que podem ser desconhecidos 

Gestão orientada a resultados 

Utiliza Equipe multidisciplinar 

Tais características dos projetos levam a três dificuldades no seu gerenciamento 

segundo Turner, 2013. 

 Os projetos estão sujeitos à incerteza: Não é possível estar certo de que será 

possível entregar os resultados exigidos do projeto.  

 

 Criam uma necessidade de integração: Os recursos precisam ser integrados 

para tornar possível o gerenciamento do projeto e tornar isso possível 

requer ferramentas complexas 

 

 Os projetos estão sujeitos a urgência: Necessidade entregar os resultados 

desejados dentro do tempo acordado. 

Gerir projetos é uma atividade desafiadora para as organizações e o sucesso nesta 

atividade configura um diferencial competitivo relevante, incorrendo nos seguintes 

benefícios de acordo com Cleland e Ireland (2002). 

 Melhora da produtividade 

 Aumento dos lucros 

 Redução do tempo de ciclo; 

 Melhores tomadas de decisões na continuação e no término dos esforços de 

trabalho; 

 Maior sinergia entre a organização e clientes 
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Kerzner (2001) classifica os benefícios da utilização de boas práticas de 

gerenciamento de projetos pelo critério da temporalidade como de curto prazo e longo 

prazo. 

Benefícios de Curto Prazo do Gerenciamento de Projetos: 

1. Redução do prazo e custo necessários para concluir o projeto;  

2. Planejamento mais apurado, aumentando as chances de atingir o proposto;  

3. Melhor comunicação quanto ao papel e o que é esperado de cada pessoa 

envolvida no empreendimento;  

4. Ampliação do conhecimento organizacional através das lições aprendidas 

durante o ciclo de vida do projeto.  

Benefícios de Longo Prazo do Gerenciamento de Projetos: 

1. Aumento da confiança e satisfação do cliente;  

2. Alinhamento com o objetivo estratégico da organização;  

3. Comparações de desempenho (benchmarking) entre unidades de negócio 

através do registro histórico dos projetos;  

4. Padronização de informações: cronogramas, métodos de estimativas, 

relatórios e procedimentos;  

5. Estímulo ao espírito de equipe;  

6. Compartilhamento do conhecimento e das lições aprendidas entre os demais 

projetos.  

Contudo, apesar dos inúmeros benefícios, o gerenciamento de projetos, ao 

envolver grande volume de recursos, tanto humanos quanto financeiros e materiais, 

assume um caráter de extrema complexidade. Abaixo, na Figura 21, são apresentados 

alguns problemas comuns na gestão de projetos, de acordo com uma pesquisa de 

benchmarking realizada pelo PMI - Brasil em 2007. 
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Figura 21 – Problemas na Gestão de Projetos 

Fonte: Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos Brasil – 2007, Project Management 

Institute – Chapters Brasileiros 

A questão do atraso do projeto é um dos problemas mais comuns na indústria de 

construção e montagem industrial ao redor do mundo (RUQAISHI, 2013) e a pesquisa 

acima reforça esta tese. Uma vez que o problema do atraso do projeto é contextual, 

estudos vêm sendo conduzidos para investigar este problema na indústria da construção 

em vários países, sendo que os estudos de Thuyết et ai. (2007), Jergeas (2008), e 

Ruwanpura & Jergeas (2010), Dey (2012), e Fallahnejad (2013) são, talvez, os únicos 

estudos que se concentravam em projetos de construção na área de petróleo e gás. 

Thuyết et ai. (2007) realizou uma pesquisa para identificar os fatores de risco que 

afetam projetos de construção de ativos de petróleo e gás no Vietnã. Com base nas 

respostas de 42 gestores de primeira linha, gerentes de projeto, gerentes funcionais, 

especialistas de risco, e os membros da equipe do projeto, os seguintes cinco fatores foram 

identificados como as principais causas do atraso do projeto:  

 Excessiva burocracia governamental e longos procedimentos de aprovação 

do projeto, 

 Design inadequado,  

 A incompetência das equipes de projeto,  
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 Práticas de gestão inadequadas,  

 Atraso nos processos internos de aprovação pelos proprietários.  

Desta forma faz-se necessário a concepção de modelos de gestão de projetos que 

sejam capazes de lidar com esses riscos fornecendo meios para a otimização dos projetos 

de construção e montagem de ativos industriais. 

Para Moreira (2011) com o objetivo de organizar e aplicar o método mais 

adequado de gerenciamento de um projeto é recomendável dividi-lo em fases. De acordo 

com a metodologia do PMbok (2012), estas fases compõem o ciclo de vida de 

gerenciamento dos projetos, contemplando cinco grupos de processos , os quais são: 

 Processos de Iniciação – define e autoriza o projeto ou uma fase do projeto; 

 Processo de Planejamento – define e refina os objetivos e planeja a ação necessária 

para alcançar os objetivos e o escopo para os quais o projeto foi realizado; 

 Processo de Execução – integração de pessoas e outros recursos para realizar o 

plano; 

 Processo de Controle – monitoramento e avaliação do progresso do projeto para 

identificar variações e implementação de ações corretivas para garantir o 

atendimento dos objetivos; 

 Processo de Encerramento – formaliza a aceitação do resultado do projeto e 

conclusão dos trabalhos. 

Tais atividades devem ser realizadas de maneira ordenada de forma a possibilitar a 

medição do desempenho do mesmo. Segundo Cleland (2002), cada fase indica os pré-

requisitos que devem ser atingido para passar para uma nova fase. 

 A Figura 22 abaixo explicita a interação entre estes processos: 
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Figura 22 - Ciclo de vida 

Fonte: Valeriano, 2007 

Nota-se a grande ênfase no planejamento do projeto, com grande mobilização de 

recursos na fase inicial do projeto. Isto se deve ao fato de o início do projeto ser marcado 

por grandes incertezas, sendo assim necessária uma intervenção robusta para assim dirimir 

riscos e garantir a exequibilidade do projeto.  

A Figura 23 abaixo ilustra como se dá a interação entre estes processos, segundo 

uma ótica de melhoria contínua nos moldes do PDCA. 

 

Figura 23 - Associação do ciclo PDCA com grupos de Processos 

Fonte: Disnmore, 2007 

Os modelos de gestão de projetos devem definir estratégias de atuação em cada 

etapa do ciclo de vida, de forma a garantir o fiel cumprimento de prazos e objetivos. 
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3.1.1. PROJETOS COMPLEXOS 

A teoria da complexidade tem sido aplicada ao gerenciamento de projetos desde o 

final da década de 1990 (BACCARINI 1996; WILLIAMS, 2003). Um número cada vez 

maior de projetos complexos está emergindo hoje em dia por causa da crescente 

complexidade do escopo do projeto e meio ambiente (HU, 2015). 

Tem havido um aumento no tamanho e na complexidade dos projetos que estão 

sendo desenvolvidos por governos e organizações, tanto no setor público quanto privado 

ao redor do mundo (BACCARINI, 1996; WILLIAMS, 2002).  

Um megaprojeto é um exemplo típico de um projeto complexo (REMINGTON E 

POLLACK, 2007). Assim, a teoria de gerenciamento de projetos complexos pode ser 

aplicada a este tipo de projeto (HU, 2015). Para Jergeas (2010), Megaprojetos são 

grandiosos em magnitude e também caracterizados por um número significativo de 

interfaces, interdependências, complexidade e riscos, alguns dos quais devem ser 

gerenciados em um nível acima da equipe do projeto. 

Baccarini (1996) afirma que a complexidade é uma das características críticas dos 

projetos que determinam as ações apropriadas a serem tomadas para resultar em  

sucesso na condução dos projetos, com a constatação de que os projetos de grande porte 

oriundos do setor de construção industrial vem exibindo de maneira contínua níveis 

crescentes de complexidade, desde meados da década de 1940. 

Os projetos complexos tornaram-se um importante elemento da  

teoria de gerenciamento de projetos tendo atraído muita atenção  

para os acadêmicos em geral (LEBCIR, 2009). Contudo, gerenciar tais projetos utilizando 

as ferramentas tradicionais tem se mostrado falho o que gerou a necessidade de novas 

abordagens de gerenciamento que levassem em conta as peculiaridades destes tipos de 

projeto (MARQUES, 2012). 

Algumas estratégias clássicas de gestão de projetos não consideram 

adequadamente o nível de definição do escopo, a natureza do ambiente dos megaprojetos, 

condições de mercado, a participação e controle do proprietário e gestão de riscos 

(JERGEAS, 2010). 

Existem diversas críticas direcionadas a abordagem tradicional de gestão de 

projetos em relação a sua inadequação à gestão de projetos complexos e incertos 
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(MARQUES, 2012). Alguns autores como Willians (2002), Baccarine (1996) e Shenhar & 

Dvir (2007), apontam as seguintes inconsistências nas abordagens tradicionais:  

 Planos de projeto instáveis;  

 Procedimentos de planejamento servem mais para legitimar o projeto do 

que para guiá-lo;  

 Ferramentas sofisticadas de planejamento raramente são usadas;  

 Planos precisos nem sempre são as ferramentas gerenciais mais úteis 

Sendo assim os modelos tradicionais foram adaptados para as peculiaridades dos 

projetos complexos através das seguintes premissas: 

 Necessidade de diferenciação e classificação de projetos – Levantamento 

de critérios de complexidade e incerteza; 

 Formulação de práticas adaptáveis aos diferentes tipos de projetos e de 

fatores críticos de sucesso. 

Percebe-se na atualidade um grande número de estudos realizados para caracterizar 

conceitualmente e formular modelos de gerenciamento dos projetos através do critério da 

complexidade, tais quais se destacam os estudos de Baccarini, 1996 e 2003; Shenhar & 

Dvir, 2002; Willians, 2002; Turner, 2009. Contudo, os fatores que determinam se um 

projeto pode ser ou não classificado como complexo ainda são objeto de diversos debates 

na academia (LEBCIR, 2009).  

Membros de equipes de gestão de projetos usualmente classificam os projetos 

como sendo "complexo" ou "simples" quando chega o momento de definir questões 

chaves de gestão (BACCARINI, 1996). Reconhecendo implicitamente que a 

complexidade tem um impacto direto sobre os métodos e práticas de gerenciamento de 

projetos.  

A Figura 24 abaixo explicita as diferentes caracterizações de projetos, dos simples 

aos caóticos, em uma escala de previsibilidade na sua execução. 
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Figura 24 - Caracterização da complexidade 

Fonte: Willians, 2002 

De acordo com Willians (2002) a complexidade está intrinsicamente relacionada 

com as características estruturais do projeto e também com a incerteza em sua 

exequibilidade. Desta forma, um projeto pode ser complexo em função no elevado 

número de especialidades envolvidas (engenharia, suprimentos, qualidade, recursos 

humanos, dentre outros) e das inter-relações entre elas mesmas e, por outro lado, a 

complexidade também pode advir das incertezas, que podem ser das metas estabelecidas 

ou até mesmos nos métodos adotados tornando-o de grande imprevisibilidade.  

Deste modo, um projeto complexo pode assumir diferentes estruturas, considerando a 

combinação dessas características.  

Uma forma de avaliar a complexidade do projeto em função de sua incerteza pode 

ser visualizada na Figura 25 abaixo. 

 

Figura 25 - Caracterização de Projetos Complexos 

Fonte: Shenhar; Wideman (2000). 
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Turner (2005) indica que, contrariamente à crença generalizada, os objetivos do 

projeto e os métodos de execução nem sempre são conhecidos e bem definidos no início 

da fase de execução do projeto. Em muitos projetos, ainda há uma grande quantidade de 

incerteza que resta, mesmo após a execução do projeto já estar em andamento. Esta 

incerteza faz com que o gerenciamento se torne difícil e seu resultado imprevisível, 

portanto, aumentando o nível geral de complexidade do projeto. 

Os projetos ditos complexos também podem ser definidos como aqueles que 

demandam um alto grau de multidisciplinaridade, duração e diversidade de informações, 

gerando assim uma enorme dificuldade na sua condução, exigindo para tais modelos de 

gestão robustos e detalhados para serem eficazes (MAXIMILIANO, 2002). 

 A Figura 26 abaixo exemplifica vários tipos de projetos em função de sua 

complexidade e incerteza. 

 

Figura 26 - Caracterização de Projetos Complexos 

Fonte: Maximiliano (2002) 

Para Shenhar e Dvir (2007) a complexidade está associada ao nível de escopo do 

projeto. Os autores sugerem três graus de complexidade do escopo: 

 Montagem: projetos que envolvem a criação de uma coletânea de 

elementos, componentes e módulos combinados em uma unidade única que 

executa uma única função. 
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 Sistema: projetos que envolvem uma coletânea complexa de elementos e 

subsistemas interativos, que realizam juntos múltiplas funções, as quais 

atendem a uma necessidade operacional específica. 

 Grande sistema: projetos que envolvem grandes e dispersas coletâneas de 

sistemas, que funcionam juntas para atingir um propósito comum. 

O ICB- International competence Baseline (2004) lista algumas características 

essências aos projetos complexos: 

 Muitos subsistemas/subprojetos e elementos inter-relacionados devem ser 

levados em conta dentro das estruturas de um projeto complexo e as 

relações ao seu contexto; 

 Muitas empresas envolvidas e/ou diferentes unidades organizacionais são 

gerenciadas num projeto complexo; 

 Muitas diferentes disciplinas estão trabalhando para um projeto complexo; 

 O gerenciamento de um projeto complexo é feito durante várias diferentes 

fases com uma duração mínima; 

 Muitos dos métodos, técnicas e ferramentas conhecidos de gestão de 

projetos (mais do que cerca de 60 a 80%) são necessários e aplicados no 

gerenciamento de um projeto complexo. 

Oliveira (2003) ressalta que a complexidade pode ser avaliada por diversos outros 

fatores, tais quais: 

 A diversidade cultural entre os envolvidos no projeto, 

 O nível tecnológico agregado ao projeto,  

 O grau de inovação,  

 Restrições,  

 Alterações de escopo,  

 Prazos longos,  

 Número de especialidades envolvidas. 

 Orçamento elevado 



 51 

Oliveira (2009) por sua vez caracteriza os projetos complexos sob as perspectivas 

que podem ser vistas no quadro 7 abaixo. 

Quadro 7 – Características dos Projetos Complexos 

Fonte: Adaptado de Oliveira, 2009. 

Característica do 

Produto 

Interfaces complexas entre componentes; 

Elevado custo unitário; 

Ciclo de produção longo (décadas); 

Diversos inputs em termos de habilidades e conhecimentos. 

Características da 

produção 

Produção de unidades discretas através de produtos unitários; 

Integração de sistemas; 

Intensiva em escala, apesar da produção em massa não ser relevante. 

Processos Inovativos 
Comandados por relação usuário-produtor; 

Processo flexível, baseado em habilidades específicas; 

Inovação e difusão inter-relacionadas; 

Padrões de inovação negociados previamente entre fornecedores e 

usuário; 

Conhecimento incorporado em pessoal qualificado. 

 

 

Estratégias 

competitivas e 

Coordenação da 

Inovação 

Foco no design e desenvolvimento do produto; 

Coordenação orgânica; 

Integração sistêmica de competências; 

Gerenciamento de alianças simultâneas em projetos temporários 

Coordenação e 

Evolução industrial 

Redes estruturadas; 

Alianças simultâneas entre múltiplas firmas baseadas em projetos 

específicos; 

Alianças temporárias para produção e inovação; 

Estabilidade de longo prazo ao nível da integração de sistemas. 

Características do 

mercado 

Estrutura duopolísta; 

Pequeno número de transações; 

Mercados administrados; 

Preços negociados; 

Mercados parcialmente contestáveis. 
 

O escopo desta tese reside nos projetos de alta complexidade e incerteza, tais qual 

a construção de instalações industriais e também grandes obras de infraestrutura, onde se 

faz presente em todas as fases do gerenciamento do projeto uma grande complexidade e 

incerteza quanto a exequibilidade do projeto devido a tecnologia envolvida e o 

relacionamento entre inúmeras especialidades técnicas de projeto. 

A consideração da teoria da complexidade, como forma de conceber novos 

modelos de gerenciamento dos projetos de construção tem sido intensamente estudada nos 

últimos anos por uma série de pesquisadores (HUGHES, 2011). Chan (2012) indica que 

tal consideração no âmbito de projetos de construção levantou a questão de como os 
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gerentes de construção devem agir para enfrentar os desafios da complexidade do projeto 

no desenvolvimento de metodologias que otimizem a entrega dos mesmos. 

É fundamental que durante todo o ciclo de vida do projeto os responsáveis pelo 

gerenciamento desenvolvam planos e padrões com o objetivo de gerenciar a complexidade 

da forma mais eficiente possível. Uma incessante comunicação e coordenação levam a 

uma gestão mais eficaz de um projeto complexo de construção (HUGHES, 2011) 

Desta forma, lidar com projetos complexos envolve um grande esforço de controle 

do projeto, de forma a lançar mão de ferramentas e metodologias que permitam obter a 

otimização do fluxo de informações entre as diversas disciplinas, de forma a acelerar o 

processo de tomada de decisões no projeto, reduzindo o tempo e por conseqüência os 

custos. 

3.1.2. METODOLOGIA FEL 

A metodologia FEL (Front End Loading) foi desenvolvida pelo IPA (Independent 

Project Analysis) como forma de auxiliar o planejamento e gestão dos projetos. Consiste 

no detalhamento do planejamento do projeto, de forma a melhorar sua qualidade e 

permitir assim uma melhor execução do mesmo.  

Tal metodologia é usualmente utilizada em megaprojetos, como os de construção e 

montagem de ativos industriais, por exemplo, onde os desembolsos e riscos são bastante 

elevados, bem como existe uma grande incerteza quanto à exequibilidade. O principal 

objetivo da metodologia é o de reduzir o risco do investimento através de um 

planejamento antecipativo estruturado que aumente a previsibilidade do mesmo (Ribeiro, 

2013).  

Farias Filho (2011) afirma que o FEL consiste em trazer, bem antes da execução, 

uma ação coordenada de planejamento a fim de que se tenha uma forte preocupação com a 

atividade de execução. Desta forma todo o conhecimento deve ser antecipado, tal qual a 

logística de suprimentos, a definição das estratégias de construção (construtibilidade), 

manutenção (manutenabilidade) e operação (operabilidade), reduzindo assim os riscos e 

incertezas da condução do projeto. 

São muitos os benefícios do planejamento antecipado, tais quais: 
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 A indefinição do escopo é um fator de risco referente a custos e prazo e a 

sua definição graças ao planejamento antecipado eliminaria este risco 

indesejável. 

 O aumento da previsibilidade da entrega do projeto acordado garante uma 

importante vantagem competitiva. 

 O planejamento antecipado confere uma vantagem na logística de 

suprimentos reduzindo custos e garantindo que todos os insumos estarão 

disponíveis na fase de execução 

De acordo com Clerecuzio e Lammers (2008), o FEL possui cinco igualmente 

importantes componentes que são: a definição das necessidades das empresas, a análise 

das alternativas de capital, a definição do projeto base, o planejamento da execução do 

projeto e a análise dos riscos referentes ao projeto. 

No primeiro componente são definidas as oportunidades de negócio e analisado se 

elas estão em sintonia com os objetivos da organização, após deve ser procedida a seleção 

da oportunidade mais viável, para assim proceder com a confecção da engenharia 

conceitual e básica do projeto e a modelagem do planejamento da execução contendo as 

estratégias a serem utilizadas, tanto do ponto de vista da efetiva construção como da 

melhor estratégia de aquisição de suprimentos.  

Por último, a análise de risco deve ser uma constante em todas as fases do projeto 

de forma a melhorar o tempo de resposta a situações indesejáveis e aumentar o grau de 

previsibilidade do projeto. Estes cinco componentes se condensam em um conjunto de 

etapas no gerenciamento do projeto formando o pilar da metodologia. 

Para Ramos (2006), a metodologia FEL pode ser definida como um conjunto de 

três etapas, denominadas FEL 1,FEL 2 e FEL3, que envolvem desde a análise preliminar 

da organização e de seus objetivos até a estruturação da engenharia básica do projeto, 

devendo obrigatoriamente ser realizada antes das demais etapas de projeto, como 

aquisição de suprimentos, construção, montagem, comissionamento e operação.  

As três etapas são separadas por portões, os quais são responsáveis pela avaliação 

da qualidade e consequentemente pela aprovação dos entregáveis na fase (ROMANO, 

2006). Levine (2010) afirma que os portões como decisores, servem como um instrumento 

de controle da qualidade do projeto ao garantir a evolução da maturidade dos entregáveis 
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em cada fase do projeto. Os portões de decisão devem conter análise crítica que permita 

ao gestor a tomada de decisão sobre a continuidade ou não do Projeto.  

A Figura 27 abaixo ilustra as etapas da metodologia. 

 

Figura 27 – Metodologia FEL 

Fonte: Ribeiro, 2013 

O primeiro portão está localizado ao fim do FEL1, e é responsável por avaliar e 

desenvolver as oportunidades de investimento, levando em conta a atratividade do projeto, 

ou seja, criar valor, analisando e identificando as oportunidades através da análise do 

negócio (FERREIRA, 2011).  

O segundo portão está localizado ao fim do FEL 2 e é responsável por reduzir a 

apenas uma, todas as alternativas levantadas na etapa do FEL 1.Aqui o foco reside em 

escolher o melhor caminho a ser seguido no gerenciamento técnico do projeto para 

possibilitar o menos custo, sem descuidar da qualidade e dos prazos.  

O terceiro portão é responsável por validar o planejamento executivo do projeto, 

visando redução das incertezas e riscos referentes aos custos, prazos, operabilidade, 

manutenabilidade, construtibilidade de forma a aumentar a probabilidade de êxito na fase 

de implantação. 

Segundo Ferreira (2011), no FEL 1 ocorre a definição do escopo e dos objetivos do 

empreendimento, busca-se desenvolver e avaliar as oportunidades de investimento através 

do estudo da atratividade do negócio (previsão de mercado) e do montante estimado do 

investimentos (análise de viabilidade econômica ). Percebe-se nesta fase um sentido de 

criação de valor.  

A etapa do FEL 1 deve contemplar, de acordo com IPA(2008): 



 55 

 Elaboração do Termo de Referência de Projeto, contendo o descritivo do 

projeto a ser executado, a formatação da equipe de projeto e a nomeação 

formal do gerente do projeto; 

 Estimativas preliminares de custo e de prazo; 

 Análise dos riscos preliminar; 

 Localização preliminar; 

 Verificação preliminar dos aspectos legais relacionados a SMS, Tributário 

e órgãos reguladores; 

 EVTE preliminar. 

Para Motta (2013), a etapa do FEL 2 consiste na seleção das alternativas 

levantadas na etapa anterior e nas definições das estratégias tecnológicas do 

empreendimento, tais quais construção e estratégias de compra de suprimentos. Consiste 

na formatação da engenharia conceitual do projeto e é neste ponto que o escopo não deve 

mais ser alterado, salvo em casos de extrema necessidade com profundas análises do 

ponto de vista técnico e financeiro de forma a proceder a uma gestão de mudança que 

torne mínimo o impacto no projeto. 

A etapa do FEL 2 deve contemplar, de acordo com IPA(2008): 

 Elaboração da Declaração de Escopo, contendo a definição final do escopo 

acordado entre as partes interessadas no projeto; 

 Seleção de tecnologia a ser utilizada nos processos de construção, aquisição 

de suprimento;, dentre outras 

 Projeto conceitual, contendo as descrições técnicas preliminares.  

 Elaboração da Estrutura Analítica de Projeto – EAP; 

 Seleção e caracterização da área física da instalação; 

 Solicitação de licenças ambientais; 

 Estimativa de custo; 

 Cronograma; 

 Determinação da equipe de projeto; 



 56 

 Elaboração da matriz de responsabilidade; 

 Identificação dos riscos; 

 Previsão orçamentária no plano de negócios na área; 

 EVTE preliminar. 

O FEL 3 é marcado pelo amadurecimento da ideia onde deve ser formulada a 

engenharia básica do projeto contendo um elevado grau de detalhamento e fundamentado 

nos estudos e levantamento de dados reais de geologia, geotecnia, hidrogeologia, 

hidrologia, topografia, etc. (MORAES, 2010). Deve fornecer um planejamento de 

execução do empreendimento e um detalhamento final dos custos e prazos a serem 

alcançados pelo projeto. 

A etapa do FEL 3 deve contemplar, de acordo com IPA(2008): 

 Declaração de Escopo atualizada; 

 Sistema de Gestão de Mudanças; 

 EAP atualizada; 

 Projeto Básico  

 Plano de Gerenciamento de Aquisição; 

 Plano de Gerenciamento de Riscos; 

 Orçamentação final; 

 Indicadores de Desempenho e Sociais; 

 EVTE final. 

Para Romero & Andery (2008) ―as fases de FEL 2 e FEL 3 adicionam valor ao 

projeto, sendo que este valor deve ser mantido, visando a atender as expectativas dos seus 

stakeholders‖.  

A interação entre os três etapas podem ser vistas nas Figuras 28 e 29 abaixo. 
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Figura 28 – Processos FEL 

Fonte: Adaptado do projeto de capacitação de líderes de projeto de capital,Vale S.A., Costa Junior,2010 

 

 

Figura 29 - Etapas da metodologia FEL 

Fonte: Vale (2008) 

Carvalho (2012) afirma que ao final do FEL 3 identifica-se uma forte correlação 

entre o índice de maturidade do projeto, com os resultados obtidos ao final da fase de 

Execução. Tal correlação é explicada pelo beneficio gerado pela metodologia em 

aumentar a previsibilidade do projeto ao antecipar todas as definições chave do projeto. 

Os projetos que atingem melhores níveis de definição (melhor índice de 

maturidade) no momento da autorização também apresentam prazos e custos inferiores à 
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média da indústria e com maior previsibilidade frente às definições apresentadas ao final 

do FEL 3. (PMI, 2008). Tal afirmação pode ser visualizada na Figura 30 Abaixo. 

 

Figura 30 - Influência do grau de definição do FEL no custo e prazo dos empreendimentos, em relação à 

média da indústria referencia índice 

Fonte: IPA (2008) 

3.2. MODELOS DE GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS 

3.2.1. EPC 

A velocidade e evolução de mercado obrigaram as empresas se adaptarem às novas 

modalidades de gerenciamento de empreendimentos inseridas no mercado nacional. No 

Brasil a partir da década de noventa, empresas notadamente do segmento offshore, 

iniciaram a utilização de contratos nesta modalidade. Neste cenário surge o modelo de 

gerenciamento EPC (Engineering, Procurement, Construction) sintetizando a gestão em 

um único elemento (SÁ, 2009). 

EPC é uma modalidade de contratação, pela qual o construtor executa o 

empreendimento em sua integralidade, compreendendo a elaboração de projeto, os 

fornecimentos necessários e a respectiva construção (BERSSANETI, 2014). 

A gestão dos empreendimentos deve compatibilizar os interesses dos envolvidos e 

reduzir a ocorrência de atrasos e estouros de orçamentos (MARQUES JR., 2000). É 

fundamental a participação do contratante no gerenciamento dos seus empreendimentos e 

Cleland (1994) enfatiza esta importância quando afirma que o gerenciamento dos 

empreendimentos depende do comprometimento do proprietário no uso da teoria e prática 

para desenhar e operar sistemas que permitam gerenciar o empreendimento.  
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A modalidade EPC teve origem no setor privado e atualmente é utilizada como 

instrumento de contratação, sendo largamente utilizados em todo o país, tanto no setor 

privado quanto no setor público (XAVIER, 2004). Os Projetos complexos, devido as suas 

peculiaridades são geridos nestes tipos de modelos multidisciplinares que objetivam a 

integração das variáveis envolvidas, sejam elas: Engenharia, Suprimento e construção. 

As empresas construtoras precisam cada vez mais de uma gestão multidisciplinar e 

com enfoque voltado para as etapas iniciais de projetos, como o gerenciamento da 

Engenharia, de modo que empreendimento de engenharia seja rentável e contribua para a 

produtividade das organizações (BRANCO, 2013). 

De acordo com Nunes e Souza (2009), a interdisciplinaridade (a análise do objeto 

a ser construído não apenas em uma especialidade, mas em várias ao mesmo tempo e 

relacionadas entre si), acontece em todas as etapas do processo de projeto. Dessa forma, as 

diferentes etapas de um empreendimento devem estar em sincronia, ou seja, a elaboração 

dos seus projetos devem abranger as condições das demais. 

Na cadeia integral de negócios, qual sejam prospecção, contratação e execução das 

obras, o EPC é utilizado como um instrumento de contratação e é ele que regula a forma 

de construção do empreendimento, seus prazos, condições técnicas e desempenho 

(XAVIER, 2004). 

O modelo EPC pode ser descrito como uma forma de desenvolver a gestão de 

projetos complexos, os quais contêm inúmeros subsistemas e componentes inter-

relacionados, de forma a requerer um grande esforço financeiro bem como dos recursos 

humanos envolvidos para alcançar os resultados esperados do projeto (NING, 2012). 

A Figura 31 abaixo ilustra um modelo. 
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Figura 31 - Gestão EPC 

Fonte: De Farias Filho, 2012 

O modelo subdivide os esforços em três áreas centrais que são inter-relacionadas e 

a sua evolução entre fases deve retratar fielmente a evolução técnico-econômica do 

empreendimento. Trabalhar nesta metodologia significa centralizar os esforços de 

gerenciamento em um único escritório e subdividir as especialidades de forma a garantir 

que os executantes tenham o know-how específico de sua área específica melhorando a 

qualidade do empreendimento. 

O quadro 8 abaixo apresenta as definições das macro atividades do modelo: 
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Quadro 8 - Definições do Modelo de gestão 

Fonte: De Farias Filho, 2012 

Engenharia 

Representa todos os trabalhos técnicos no âmbito de 

todas as engenharias (civil, produção, mecânica, 

elétrica entre outras disciplinas correlatas) que podem 

contribuir para que os desafios de várias ordens 

(tecnológicos, geológicos, geográficos, entre outros) 

possam ser superados e que o conjunto dessas 

superações constitua o pacote de projetos de 

engenharia para que o ativo possa ser construído, 

operar e produzir os resultados desejados. 

Suprimentos 

Representam todos os acordos comerciais para atender 

e suprir de forma contínua os recursos (equipamentos, 

matérias-primas, serviços especializados, entre outros), 

e em observância aos prazos e as características 

mutantes do ativo no tempo. 

Construção & 

Montagem 

Representa todos os esforços técnicos, operacionais e 

gerenciais para construir e deixar apto ao uso um ativo 

a partir de: Um pacote de projeto de engenharia; de um 

conjunto de recursos disponíveis; da disponibilização 

de um conjunto de pessoas qualificadas e na 

quantidade adequada e na disponibilização de 

facilidades de um canteiro de obra. 

 

Implantação 

 

Representa todos os esforços para retirar do canteiro 

de obra o ativo e colocá-lo no local de operação ou em 

condições de ser transportado para o local de operação. 

Operação 

Representa todos os esforços de operar de forma 

contínua o ativo, controlá-lo, mantê-lo e alcançar e 

superar os objetivos técnicos e de produção propostos 

para o mesmo 

Desmobilização 

Representa todos os esforços para que o ativo seja 

desmobilizado e todas as suas atividades operacionais 

sejam paralisadas, sem causar nenhum impacto 

ambiental e social. 
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Os projetos EPC enfrentam uma série de desafios, tais quais são (Ning, 2012): 

 A interdependência de atividades;  

 As sobreposições das fases; 

 A fragmentação do trabalho; 

 A estrutura organizacional complexa; 

 A incerteza no alcance dos resultados desejados. 

As atividades dos projetos de construção apesar de serem oriundas de diversas 

especialidades são interdependentes, pois precisam ser dimensionadas e executadas de 

forma a promover a coesão do projeto garantindo o alcance dos objetivos. O 

relacionamento entre muitas áreas acaba por se tornar complexo e faz-se necessário um 

grande esforço de planejamento de comunicação que garanta a plena integração entre os 

envolvidos. 

As passagens de fase do modelo devem ser realizadas com cuidado, pois ao 

envolverem projetos que envolvem grande gama de recursos, deve-se ter como 

preocupação uma passagem segura entre elas de forma a garantir a qualidade dos 

entregáveis em cada fase. Como forma de garantir a qualidade dos produtos 

intermediários e por consequência do produto final, a metodologia FEL se torna um 

instrumento importante para ser utilizada de forma combinada a metodologia EPC. 

A fragmentação do trabalho ao mesmo tempo pode ser vista como um facilitador e 

complicador, pois ao desmembrar o trabalho para otimizar o gerenciamento deve-se ter o 

cuidado com a integração final do produto de forma a garantir que o escopo combinado 

será efetivamente entregado sem perdas (NÓBREGA E MELHADO,2009). 

A estruturação de contratos nesta metodologia exige profissionais 

reconhecidamente qualificados tecnicamente, dotados de elevada capacidade 

administrativa, e de decisão; bem como uma complexa estruturação sistêmica que 

possibilite a interface multidisciplinar entre as diversas áreas operacional, técnica, 

qualidade, segurança, meio ambiente e responsabilidade social, que compõem o seu 

escopo (SÁ, 2009).  
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A estrutura organizacional deve ser adaptada para possibilitar a implementação do 

modelo, pois tradicionalmente as organizações possuem estruturas rígidas necessitando de 

alguns ajustes para lidar com as necessidades de equipes multifuncionais de múltiplas 

áreas trabalhando de forma integrada como o requerido pela metodologia EPC. 

A incerteza inerente a tais projetos é uma constante durante todo o ciclo de vida 

dos projetos complexos, de forma que para lidar com o inesperado a organização deve 

lançar mão de ferramentas e técnicas de análise de risco de forma a se antecipar e permitir 

uma resposta rápida permita o aumento da previsibilidade do alcance do proejto 

conferindo maior segurança ao contratante e também ao contratado. 

Os modelos EPC possuem as seguintes características, segundo Wade (2005): 

 A responsabilidade pelo design fica somente com a Contratada;  

 O contratante providencia os requisitos segundo os quais a Contratada 

projeta;  

 A contratada realiza todo EPC (engineering, procurement, construction) e 

fornece as instalações plenamente equipadas e prontas para operação (ou 

turnkey);  

 O contrato é do tipo lump sum.  

Emmendoerfer (2009) cita outras características: 

 Equipe técnica especializada e multidisciplinar  

 Forte terceirização e/ou grande número de fornecedores 

 Longo prazo de planejamento e longo tempo de implantação  

 

A Figura 32 abaixo ilustra uma divisão de responsabilidades na execução desta 

modalidade de contrato. 
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Figura 32 - Divisão de Responsabilidades 

Fonte: Haddad, 2007. 

Tal modelo de gestão apresenta algumas desvantagens, de acordo com Vian 

(2007). 

 Alto Custo 

 Baixo controle do contratante sobre a obra 

 Dificuldade de obter alterações 

 Desinteresse do contratado em empreender metodologias inovadoras 

vantajosas devido ao fato do preço ser fixado previamente 

3.2.2. PepC 

Devido ao aumento da competitividade, as organizações de hoje são forçadas a se 

tornarem mais ágeis, inovadoras e a entregarem produtos de alta qualidade dentro de ciclos de 

tempo cada vez mais curtos. A capacidade de gerenciar de maneira efetiva a atividade da 

cadeia de abastecimento tem sido vista como um fator de vantagem competitiva, uma vez que 

é percebido como um fator determinante de produtividade. (MIKALEF, 2013). Dixit (2014) 

aponta que os custos dos materiais nos projetos complexos chegam a 60-70% dos custos totais 

do projeto. 

O gerenciamento da cadeia de suprimentos é uma atividade crítica na indústria da 

construção. Sendo assim, as organizações precisam entender a influência dela sobre a 

eficiência e eficácia da execução do projeto. Muitas vezes os projetos de construção sofrem 

atrasos e estouros no orçamento e um programa de gestão adequadamente implementado pode 

melhorar o fluxo de materiais e equipamentos dentro do canteiro de obras, e, assim, levar a 

um melhor planejamento do escopo de trabalho, garantindo mais produtividade, menor tempo 

e redução de custos do projeto (CALDAS, 2014). 
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Existe uma diferença significativa nas abordagens que estão sendo praticados pelos 

departamentos responsáveis pela execução (Produção) e aquisição. Enquanto o gerenciamento 

da produção é baseado em modernas técnicas de gerenciamento como a EAP (estrutura 

analítica de projeto), por exemplo, onde cada entregável é resultado de esforços de 

colaboração de equipes multifuncionais de múltiplos departamentos. Na gestão de aquisição 

de suprimentos permanece uma abordagem funcional tradicional, que não leva em conta as 

relações interdepartamentais e suas necessidades de atendimento em seus prazos específicos, 

causando um desequilíbrio ao não priorizar suprimentos críticos (DIXIT, 2014). 

No contexto dos projetos complexos, os quais possuem um longo ciclo de vida, como 

a construção de navios e Plataformas, é difícil determinar de maneira precisa as durações das 

atividades na etapa de planejamento criando assim uma incerteza sobre o momento adequado 

de adquirir os insumos do projeto, impactando diretamente os prazos e custos do projeto.  

Assim, a disponibilidade dos materiais é um fator crítico de sucesso para a execução segura 

de um projeto (DIXIT, 2014). 

Nestes tipos de projeto os problemas no gerenciamento da cadeia de suprimentos, tal 

qual a pontualidade na entrega de equipamentos, são comuns, contudo a indústria tem tido 

pouco sucesso em aproveitar a vasta literatura desenvolvida nesta área para minimizar tais 

problemas (AZAMBUJA, 2014). 

Entre as pesquisas mais influentes nas melhores práticas de aquisição de suprimentos 

industriais destaca-se a conduzida pelo CII (Construction industry institute) no grupo de 

pesquisa que resultou na criação do modelo PepC (strategic Procurement, Engineering, 

procurement, and Construction) (VORSTER ET AL., 1998).  

Esta pesquisa evidenciou a necessidade de transformar a função compras de forma a 

dotá-la de um papel estratégico nas decisões. Vorster (1998) sugere que as compras 

estratégicas devem ocorrer preferencialmente antes da fase de detalhamento de engenharia, o 

que geraria ganhos estratégicos para projetos de grande porte (Complexos). 

A premissa fundamental de usar PepC é que os grandes itens de fornecimento devem 

ser avaliados com base em critérios mais abrangentes, de forma que também considerem a 

especialização dos fornecedores e o valor agregado que eles podem trazer para o projeto, não 

apenas menor preço.  
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A integração entre os contratantes e fornecedores de um projeto de construção fornece 

muitas oportunidades para melhorar drasticamente a produtividade e reduzir o desperdício de 

recursos (HARPER, 2005). 

O modelo resulta de um esforço estratégico de tentativa de eliminação de um 

importante gargalo nos projetos complexos: A dificuldade de atendimento de suprimentos 

críticos. O objetivo central do modelo é o de desenvolver estratégias robustas de 

desenvolvimento da cadeia de suprimentos, de forma a possibilitar a antecipação da aquisição 

de insumos críticos para o início do ciclo de vida do projeto. Esta estratégia visa diminuir 

risco de não atendimento de prazos e garantir a atendimento ao orçamento do projeto 

(CHAIR, 1998). 

Harper (2005) ressalta que o "P" maiúsculo não deve ser entendido como apenas a 

aquisição antecipada de suprimentos críticos mas sim como um método de integração dos 

fornecedores da  cadeia de fornecimento a engenharia conceitual do projeto para que seu 

conhecimento e experiência possam ser incorporados ao projeto. 

O CII (2009) identificou que o modelo tem o potencial de, em comparação com o 

EPC, de reduzir o tempo de execução em 10% à 15% e de provocar economias de 4% à 8% 

em termos de custos. 

O CII (2009) enumera algumas considerações acerca da implementação do modelo: 

 Existe a necessidade de desenvolver uma estratégia cooperativa entre o executante 

da obra e os fornecedores estratégicos 

 A implementação deste modelo resulta em reduções significativas de tempo e 

custo 

 A implementação deste modelo requer a adaptação de diversos procedimentos 

internos já existentes 

O processo de implementação de um modelo de gestão PepC está vinculada a cinco 

princípios básicos, de acordo com o Quadro 9 abaixo: 
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Quadro 9 - Princípios para implementação do PEPC 

Fonte: Chair, 1999 

ACEITAÇÃO 

(Acceptance) 

Há uma aceitação do fato de que a seleção, 

integração, instalação, operação e manutenção de 

equipamentos de engenharia de sistemas complexos 

requerem conhecimentos altamente especializados 

que são, frequentemente, competências centrais dos 

fornecedores e não do proprietário, engenheiro ou 

empreiteiro. 

PROCESSO 

(Process) 

Existe um processo estruturado para identificar os 

fornecedores de itens estratégicos, bem como seus 

sub-fornecedores antes da fase de planejamento de 

materiais e contratações no ciclo de vida do 

empreendimento. O processo define as 

competências necessárias a partir de fornecedores 

estratégicos, de modo que eles podem ser 

seleccionados com a sua capacidade demonstrada 

para contribuir para além do âmbito estreitamente 

definida de relações tradicionais. 

FOCO 

(Focus) 

A seleção de fornecedores se concentra na 

capacidade de entrega, instalação e integração de 

sistemas completos com ampla responsabilidade do 

fornecedor para o desempenho total do projeto. A 

identificação antecipada dos fornecedores e o foco 

no desempenho global do projeto, ao invés de no 

fornecimento de componentes individualizados, 

simplifica a troca de informações e melhora a 

integração. 

COMPETÊNCIA 

(Competence) 

A ênfase é colocada sobre as competências 

essenciais das partes envolvidas e é reconhecido que 

a eficiência é maximizada quando o trabalho é feito 

por aqueles que têm o conhecimento necessário 

como uma competência essencial. 

RELACIONAMENTO 

(Relationships) 

A ênfase é colocada na competência e no 

desempenho, de modo a criar novas oportunidades 

para os fornecedores que desejam desenvolver 

relacionamentos de longo prazo e participar mais 

plenamente dos riscos e benefícios dos  negócios. 
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O PepC apresenta alguns benefícios de acordo com Bernold (2005): 

 Melhora da qualidade do projeto detalhado; 

 Melhora de desempenho na condução do projeto; 

 Desenvolvimento de novas tecnologias; 

 Maior utilização do conhecimento dos fornecedores; 

 Redução ou eliminação de processos de trabalho redundantes; 

 Diminui a necessidade de o contratante manter competências não essenciais aos 

seus negócios. 

Harper (2005) enumera condições facilitadoras para criar ambiência para a 

implantação do PepC. 

 Criação de alianças estratégicas com os fornecedores, através de contratos que 

garantam um relacionamento de longo prazo. 

 Integrar os fornecedores da cadeia de suprimentos a equipe de engenharia do 

projeto de forma a unir os conhecimentos e possibilitar a especificação de 

materiais mais aderentes, garantindo ganhos em custos e qualidade, e no tempo 

certo. 

3.3. ATRIBUTOS DE GERENCIAMENTO NOS PROJETOS COMPLEXOS 

3.3.1. PROJETO DE ENGENHARIA 

A crescente concorrência no setor de construção de empreendimentos forçou as 

empresas a buscar estratégias e melhores práticas de gestão que possibilitem melhorias em 

seus processos agregando valor ao negócio. (MEDEIROS, 2012).  

Neste sentido, tem havido um incremento nos esforços da academia em gerar novos 

métodos que levem a melhorias na concepção do projeto de engenharia. De acordo com 

Romano (2003) e Medeiros (2012), decisões na fase de projeto podem influenciar todo o ciclo 

de vida do empreendimento, onde 80% ou 90% do custo do ciclo de vido é determinado 

durante a fase de projeto. 

 De acordo com a nova série NBR ISO 9000:2000, projeto (item 3.4.4 da norma NBR 

ISO 9000) é definido como o ―conjunto de processos que transformam requisitos em 
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características especificadas ou na especificação de um produto, processo ou sistema‖ 

(ABNT, 2000a). 

O projeto também pode ser definido como descrição gráfica e escrita das propriedades 

de um serviço ou obra de engenharia ou arquitetura, definindo seus atributos técnicos, 

econômicos, legais e financeiros (NBR-5674, 1999); ―uma atividade criativa, intelectual, 

baseada em conhecimentos (...) mas também em experiência (...) um processo de otimização‖ 

(STEMMER, 1988); ―... atividade que cria propostas que transformem alguma coisa existente 

em algo melhor‖ (MCGINTY, 1984). 

Medeiros (2012) define projeto como a transformação da ideia do empreendedor 

(público ou privado) em planos, especificações e desenhos que viabilizem tecnologicamente a 

construção, dentro das premissas adotadas, obedecendo todas as regulamentações pertinentes 

Nesta fase são tomadas diversas decisões por parte do construtor de elevada 

importância, tais quais pode-se citar (Melhado,2012): 

 Definições de escopo 

 Definição de aspectos relacionados a tecnologia construtiva 

 Especificações de materiais e equipamentos 

Tais decisões possuem impacto direto na funcionalidade do empreendimento bem 

como posteriormente em sua manutenção. Neste contexto, deve-se buscar formas de otimizar 

seu desempenho buscando maior integração com aspectos de construtibilidade, operabilidade 

e também a manutenabilidade, como forma de obter ativos mais robustos e eficientes. 

De acordo com Romano (2003), a gestão do projeto de engenharia muitas vezes é 

conduzida apenas para controle das entregas dos projetos. No entanto sua abrangência é mais 

ampla, devendo envolver principalmente a garantia da integração de todos os agentes 

envolvidos no processo. 

De forma a obter uma boa gestão do projeto de engenharia, alguns atributos devem ser 

observados, conforme ilustrados na Figura 33 abaixo. 

 



 70 

 

Figura 33 - Atributos de projeto de engenharia 

Fonte: Adaptado de Medeiros (2012); Melhado (2014) 

A compatibilidade é definida como atributo do projeto cujos componentes dos 

sistemas ocupam espaços que não conflitam entre si e, além disso, que possui dados 

compartilhados com consistência e confiabilidade até o final do processo de projeto e obra 

(MIKALDO, 2007). Logo a compatibilização proporciona soluções integradas entre as 

diversas áreas que tornam um empreendimento factível. 

Para Rodríguez e Heineck (2001), a compatibilização deve acontecer em cada uma 

das seguintes etapas do projeto:  

 Estudos preliminares,  

 Anteprojeto,  

 Projetos legais e  

 Projeto executivo, 

Os mesmos autores indicam que a compatibilização fica facilitada na medida em 

que ela é iniciada a partir dos estudos preliminares. 

A segurança é um importante atributo a ser considerada no projeto de engenharia 

de forma a conceber ativos sem riscos a força de trabalho e com as devidas considerações 

ergonômicas (DUARTE, 2012). 

Tal atributo deve nortear todo o ciclo de vida do projeto de forma a estar de 

maneira madura quando da efetiva entrada em operação do empreendimento. 

A seleção de materiais deve ser realizada de maneira criteriosa de forma a atender 

um importante tripé: Qualidade – Segurança – Custos, de forma a obter o melhor conjunto 

de materiais possíveis a ser empregado. 
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A funcionalidade diz respeito a capacidade do ativo em exercer em sua plenitude a 

operação idealizada. Os projetistas devem atentar em conceber um projeto factível do 

ponto de vista operacional, devendo ter o cuidado de atender tanto as necessidades da 

equipe de construção e operação (MELHADO, 2014). 

Diversos problemas advêm de deficiências de integração entre as áreas envolvidas 

no projeto de forma que a chave para o sucesso do empreendimento reside na busca de 

uma sinergia entre todos os agentes envolvidos na gestão do empreendimento (Da Silva, 

2014). 

3.3.2. CONSTRUTIBILIDADE 

Construtibilidade significa encontrar maneiras de construir de forma eficaz, sendo, 

portanto, capaz de minimizar disputas, a superação dos custos e atrasos no cronograma 

(ALALAWI, 2015). No entanto, a adoção da construtibilidade em projetos de construção 

difere de uma empresa para outra, e o nível de implementação (medido em dois níveis: 

nível de projeto e corporativo) se estende desde altamente sofisticado para nenhum. 

A aplicação dos conceitos de construtibilidade é uma maneira de atingir a máxima 

inclusão de conhecimento especializado de construção em qualquer projeto de construção 

(ALALAWI, 2015). 

Problemas com a construtibilidade surgem a partir de um projeto que não é 

suficientemente adaptado com a experiência dos processos de construção, tornando o 

projeto "difícil construir" no local. Posteriormente, isso cria uma variedade de efeitos 

secundários negativos durante a execução do projeto, tais quais problemas com gestão de 

riscos, tempo, custos e de qualidade (KUO, 2014). 

A construtibilidade tem sido objeto de diversos estudos por parte da academia, 

tanto no Brasil quanto no exterior, tendo sido reconhecida sua forte influência na melhoria 

do desempenho de grandes projetos em termos de prazo, custo e qualidade (Rodrigues, 

2005). 

Apesar da importância da construtibilidade, os meios pelo qual este conhecimento 

é introduzido nos projetos de construção ainda é, em grande parte, rudimentar. Os 

métodos atuais geralmente usam as revisões de projeto por especialistas de construção. Às 

vezes, ferramentas, tais como listas de verificação, são usadas para ajudar a sistematizar o 

processo (PULASKI, 2005). 
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A consideração da construtibilidade é capaz de gerar maior satisfação do 

proprietário e a maximização do lucro do contratante. Jergeas e Put (2001) estudaram um 

caso em que uma empresa conseguiu reduzir em 40% os gastos na construção de uma 

estação de compressão em comparação com outros projetos similares quando utilizou os 

conceitos de construtibilidade. 

Existem diversas definições encontradas na literatura, conforme explicitado no 

Quadro 10 abaixo: 

Quadro 10 - Definições de Construtibilidade 

Fonte: Próprio Autor 

Sabattini (2003) 

―Um processo composto por um conjunto de ações que 

tenham como objetivo otimizar o uso dos recursos 

materiais, humanos, organizacionais, energéticos, 

temporais e financeiros disponíveis na construção em 

todas suas fases‖. 

Construction 

Industry Institute - 

CII (1987)  

―O uso ótimo do conhecimento e da experiência em 

construção no planejamento, projeto, contratação e 

trabalho no canteiro, para atingir os objetivos globais do 

empreendimento‖. 

Griffith e Sidwell 

(1995) 

―Consideração detalhada dos elementos de projeto para 

atender os requerimentos técnicos e financeiros do 

empreendimento, considerando quando possível a relação 

projeto - construção para melhorar a efetividade do 

projeto e com isto subsidiar o processo de construção no 

canteiro‖. 

Santos ,2001 

A construtibilidade é a habilidade das condições de 

projeto para permitir a utilização ótima dos recursos da 

construção. Ou seja, é a integração do conhecimento com 

a experiência construtiva durante as fases de concepção, 

planejamento, projeto e execução da obra com objetivo de 

simplificar as operações construtivas. 

Yeo, 2011 

Incremento dos atuais processos produtivos por meio da 

racionalização construtiva ou de implantação de novas 

tecnologias de modo a propiciar o resultado esperado em 

termos de prazo, qualidade e custo 

O’ Connor e 

Tucker,1986 

Capacidade das condições de projeto em garantir a 

utilização ótima dos recursos de construção 
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O conceito de construtibilidade surgiu em resposta a complexidade dos projetos de 

construção e a separação das atividades de concepção e construção, já que normalmente 

elas são desenvolvidas por empresas diferentes que não possuem contato, visto que levam 

a projetos inexequíveis, tornando necessárias muitas adaptações resultando em atrasos, 

problemas de qualidade e em aumentos consideráveis de custos (ZUCCHETTI,2010). 

A Construtibilidade é iniciada a partir da fase de concepção do projeto. Nesta fase 

os engenheiros devem ter em mente como os empreiteiros vão executar o trabalho, casos 

contrários são inevitáveis atrasos no cronograma e solicitações de revisão do projeto 

(JERGEAS, 2010). Para Jiang (2015) considerando-se a dependência entre projeto e 

construção, o conhecimento de construção precisa ser incorporado no processo de design 

do projeto. Muitas empresas de construção já começaram a realizar revisões inserindo a 

construtibilidade em diferentes fases de design para melhorar a confiabilidade do projeto e 

facilitar o processo de construção. 

Benefícios significativos (por exemplo, redução de custos, tempo, e melhorias na 

qualidade) são obtidos quando o conhecimento da construção é integrado os dos 

projetistas e engenheiros durante as fases de concepção de um projeto de engenharia 

(STAMATIADIS, 2014). 

Potenciais vantagens de incorporar a construtibilidade na fase de concepção do 

projeto também foram estudadas por Russell et al.,1992 e Jergeas e Van der Coloque, 

2001. Os pesquisadores relataram um potencial de retorno sobre o investimento de 10: 1 e 

uma redução de 10,2% no tempo de projeto e de 7,2% no custo do projeto. 

Muitas das decisões de design feitas no início do processo de projeto afetam a 

construção do projeto. Consequentemente, a expertise de construção é muitas vezes 

incorporada no processo de design para melhorar a construtibilidade (PULASKI, 2005). 

São inúmeros os problemas relatados na indústria da construção tais quais pode-se 

citar: 

 Custos extrapolados 

 Má qualidade do projeto 

 Dificuldades da manutenção 
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Tais problemas são em parte reflexo do processo de projeto tradicional que 

enfatiza a definição do produto sem levar em conta as necessidades dos envolvidos na 

execução (SABBATINI,2003). 

Goodrum, et al. (2003) discutiu a construtibilidade em projetos de construção de 

estradas. Foram examinaram 19 agências estaduais de transporte para identificar as 

barreiras de implementação. A falta de tempo, a falta de mão de obra disponível, a falta de 

experiência disponível, e relutância do empreiteiro foram as principais barreiras indicadas. 

Jergeas (2010) conduziu uma pesquisa para identificar as barreiras na adoção da 

construtibilidade em Alberta, e encontrou uma grande lacuna nos seguintes conceitos 

construtibilidade: 

 Envolvimento do pessoal de construção durante a fase de concepção. 

 Usar métodos de construção inovadores. 

O'Connor (1987) afirmou que a construtibilidade é reforçada quando métodos de 

construção inovadores são utilizados. Os métodos de construção inovadores referem-se a 

métodos que constituem soluções criativas que respondem aos desafios do trabalho de 

campo da equipe de construção.  

Métodos construtivos inovadores podem envolver (SURYA, 2011): 

 Sequenciamento inovador de tarefas de campo; 

 Inovar na utilização de materiais de construção; 

 Inovar na utilização de ferramentas manuais; 

 Inovar na utilização de equipamentos de construção; 

 Preferências do construtor relacionadas ao layout, design, e seleção de 

materiais permanentes. 

Contudo, os aspectos de construtibilidade não são totalmente implementadas nos 

projetos devido a uma série de razões como citado por Alalawi (2015): 

 Falta de comunicação entre os participantes do projeto desde a fase de projeto 

conceitual.  

 Tipo de projeto,  

 Tipo de contrato,  
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 Disponibilidade de pessoal de construção experiente  

 Falta de compreensão dos benefícios da aplicação de construtibilidade 

A Figura 34 abaixo ilustra a evolução do pensamento da construtibilidade em 

relação ao ciclo de vida dos projetos segundo alguns autores. 

 

Figura 34 – Influência da construtibilidade ao longo do ciclo de vida dos projetos segundo alguns autores 

Fonte: Zucchetti, 2010 

Percebe-se que a principio a preocupação era meramente com a otimização das 

técnicas de construção conforme os trabalhos de O’Connor,Tucker (1986), bjornfot e 

stehn(2004). Contudo o CII (1986) e Griffith;Sidwell (1997) levaram os estudos a um 

outro patamar onde a construtibilidade passou a ser considerada também até a etapa de 

uso do projeto, levando em consideração assim a operacionalidade. 

Saffaro; Santos e Heineck (2004) incluíram também a manutenção como eixo de 

melhoria da construtibilidade do projeto, visando uma redução de perdas de tempo e 

custos com atividades despendiciosas da manutenção ao conferir maior manutenabilidade 

ao projeto. E por fim, Crowther considera critérios de sustentabilidade ao apontar para a 

desconstrução onde deve haver uma preocupação igualitária entre a facilidade de construir 

e a de desconstruir de forma a promover uma reutilização dos materiais envolvidos. 

Saffaro (2004) aponta que a etapa mais importante para inserir os conceitos da 

construtibilidade é na etapa de projeto conceitual, pois ela é a que possui a maior 

capacidade de impactar os custos finais de construção. A Figura 35 abaixo retrata a 

relação direta entre o momento da intervenção da construtibilidade das fases de projeto e 

seu respectivo impacto em relação a custos da construção. 
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Figura 35 – Capacidade de influenciar o custo final de uma construção ao longo do ciclo de vida 

Fonte: Zucchetti, 2010 

O CII (2009) enfatiza que a consideração da construtibilidade ao longo de todas as 

fases do planejamento do projeto pode resultar em um projeto mais ágil e eficaz, ao 

permitir que continuamente haja uma alimentação de dados da construção permitindo 

revisões na construtibilidade antes que impactem de maneira definitiva o projeto 

Rodriguez (2005) aponta algumas diretrizes a serem seguidas pelo responsável 

pelo projeto sob a ótica da construtibilidade: 

 Informar aos demais participantes os requisitos de construtibilidade; 

 Analisar os resultados de desempenho em empreendimentos similares já 

executados; 

 Analisar as soluções alternativas de projeto junto aos projetistas e 

proprietário, distinguindo quais as características que fazem uma solução 

particular mais efetiva que outra; 

 Identificar as restrições de projeto (custo, prazo, clima, materiais, 

componentes, mão-de-obra); 

 Identificar os níveis de complexidade dos diferentes sistemas prediais; 

 Identificar as interfaces entre materiais e elementos construtivos; e 

 Identificar a complexidade da sequência de operações no canteiro e as 

tolerâncias a serem consideradas. 
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Saffaro (2004) indica que embora seja reconhecido o potencial do projeto como a 

principal fonte geradora de ações voltadas a construtibilidade, na etapa de execução ocorre 

decisões que repercutem na facilidade de construir, tal como a decisão de alterar o 

sequenciamento das atividades com o objetivo de facilitar a construção pode ser 

classificada como uma ação voltada para a construtibilidade. 

A construtibilidade é permitida quando há uma maior comunicação entre 

projeto/obra; desenvolvimento de sequências construtivas; padronização dos materiais; 

acessibilidade aos locais de trabalho; liberação das montagens em qualquer sequência 

executiva; eliminação de sobreposições de elementos construtivos; uso de materiais 

convencionais; o uso de materiais locais, requerendo mão-de-obra facilmente encontrada; 

são paradigmas ou requisitos desta teoria (ROMAN ET AL., 2000). Saffaro (2004) e 

Oliveira (1994), também consideram importante a correta seleção dos materiais como 

fundamental para tornar possível a otimização da construtibilidade dos projetos. 

O quadro 11 abaixo faz uma seleção condensada dos atributos de construtibilidade 

considerados de acordo com trabalhos do O’Connor e Tucker (1986); CII (2009); Oliveira 

(1994); Saffaro (2004), Roman (2010), Yeo (2011) e Zucchetti (2010). 
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Quadro 11 - Atributos de Construtibilidade 

Fonte: Adaptado de O’Connor e Tucker (1986); CII (2009); Oliveira (1994); Saffaro (2004), Roman (2010), 

Yeo (2011) e Zucchetti (2010). 

Atributo Definição 

Operação e uso Atendimento aos aspectos funcionais do projeto. 

Padronização de 

materiais 

Escolha adequada de materiais ao local de aplicação (forma, 

tamanho/modulação, coloração, propriedades físicas e 

químicas), buscando reduzir a variedade e assegurando-se da 

disponibilidade no mercado. 

Comunicação 

projeto/obra 

Organização dos projetos e detalhes construtivos em locais 

acessíveis e com referências claras para uso. Comunicação 

rápida aos projetistas de alterações realizadas durante a 

execução da obra e de projetistas a obra sobre mudanças 

realizadas nos projetos; revisão detalhada das especificações 

e detalhes, antes do início de cada serviço, realizada por 

todos os envolvidos no processo (cliente, projetista, 

construtor) 

Disposição do 

Layout 

Eliminação de sobreposições de elementos construtivos 

reduzindo tempo de execução e conferindo maior segurança 

na execução das atividades.  

Sequenciamento 

de atividades 

Combate à seqüência induzida, impondo interdependência 

entre atividades. 

Otimização de 

técnicas e 

processos de 

construção 

Busca constante por inovações tecnológicas que levam a 

técnicas e ferramentas que minimizem o tempo de execução, 

sem descuidar do custo e da qualidade. 

Dotar um projeto de uma boa construtibilidade é um desafio complexo que requer 

esforções de todos os envolvidos no projeto, ou seja, os clientes, a equipe de projeto e os 

executantes de forma (HEINECK, 2002). Os fatores facilitadores para maximizar o 

desempenho da Construtibilidade na execução dos projetos, extraídos do CII, estão 

explicitados no Quadro 12 abaixo: 
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Quadro 12 - Fatores de Construtibilidade 

Fonte: CII (2009) 

PRINCIPIO SIGNIFICADO 

Integração 
A construtibilidade deve ser parte integral do planejamento 

do empreendimento. 

Conhecimento de 

construção 

O planejamento do projeto deve envolver ativamente o 

conhecimento e experiência de construção. 

Habilidade da 

equipe 

A experiência, habilidade e composição da equipe do 

empreendimento devem ser apropriadas para o mesmo. 

Objetivos 

corporativos 

Construtibilidade é aumentada quando a equipe do 

empreendimento em o entendimento dos objetivos do cliente 

e do empreendimento. 

Recursos 

disponíveis 

A tecnologia da solução de projeto deve ser compatível com 

a habilidade e recursos disponíveis. 

Fatores externos 
Fatores externos podem afetar o custo e/ou o programa do 

empreendimento. 

Programa 

A totalidade do programa do empreendimento deve ser 

realista e adequado à construção, devendo ter a concordância 

da equipe do empreendimento. 

Metodologia 

construtiva 
O projeto deve considerar a metodologia construtiva. 

Acessibilidade 

Construtibilidade será aumentada se a acessibilidade da 

construção é considerada no projeto e nos estágios de 

construção do empreendimento. 

Especificações 

A construtibilidade do empreendimento será aumentada 

quando a eficiência construtiva é considerada na elaboração 

de especificações. 

Inovação na 

construção 

O emprego de técnicas inovadoras durante a Construção vai 

aumentar a construtibilidade. 

Retroalimentação 

Construtibilidade pode ser aumentada em futuros 

empreendimentos similares se uma análise pós-construção é 

realizada pela equipe do empreendimento. 
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3.3.3. OPERABILIDADE 

Incrementar a operabilidade e o desempenho dos ativos em termos de efetividade e 

qualidade deve ser um objetivo permanente dos gestores das operações das unidades 

industriais. Tendo em vista o elevado valor dos investimentos dos projetos complexos, é 

necessário ter certeza de que os novos ativos entrem em funcionamento estável nas datas 

previstas e com a qualidade e a quantidade da produção assegurada. Neste contexto deve 

haver uma preocupação da equipe de projeto, bem como da equipe de execução do 

projeto, em trabalhar pela maximização da operabilidade dos ativos.  

Silva (2009) alerta que algumas situações que comprometem a operabilidade se 

repetem com frequência em projetos complexos, pois são baseados essencialmente sobre 

os componentes técnicos e econômicos, onde os focos são os produtos, os processos e os 

equipamentos. Além disso, predomina uma visão teórica do trabalho, onde as condições 

reais de realização do trabalho são, apenas, parcialmente consideradas, ou seja, as 

necessidades reais do futuro corpo técnico de operação são subestimadas. 

Segundo Melhado (1994) uma das dificuldades para a condução das mudanças que 

precisam ser implantadas nas empresas construtoras, é a resistência às mudanças dos 

profissionais envolvidos em vários níveis decisórios. Deve haver um esforço 

multidisciplinar que crie ambiência para estas mudanças em favor de uma melhor 

operabilidade dos projetos 

O estudo da viabilidade do empreendimento através da avaliação das 

características de operação dos sistemas são atividades indispensáveis no processo de 

definição de requisitos de projeto, de forma a conferir uma maior operabilidade aos 

mesmos. (SOMMERVILLE, 2007). Tal medida pode gerar reduções de custos, pois 

segundo Souza (1998), é de certa forma intuitivo admitir que quando um empreendimento 

tem sua construção concluída, aí terminam os custos incorridos. No entanto, sob as ações 

de uso, surgem novos custos, os quais estão intrinsecamente ligados às características do 

projeto, seja em função dos materiais e componentes utilizados, seja em função das 

soluções de projeto adotadas. 

A operabilidade possui uma estreita correlação com os mecanismos de 

funcionalidade do equipamento, ou seja, com a sua eficiência em si de forma 

correlacionada com os aspectos de segurança.  
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Os projetos de ativo, de alto custo de operação, e com dificuldades inerentes de 

logística e manutenção, demandarão esforços de inovação consideráveis que deverão ter 

como base a realidade do trabalho de operação (DUARTE, 2010) 

A operabilidade tem a capacidade de gerar os seguintes atributos aos projetos 

complexos: 

 Eficiência no uso; 

 Controlabilidade; 

 Tolerância a erros; 

 Qualidade; 

 Segurança operacional. 

A eficiência no uso diz respeito ao rendimento operacional, onde a instalação deve 

produzir o esperado da melhor forma possível dentro das limitações de tempo, custo e 

qualidade requeridos. Tal atributo deve ser perseguido em todas as fases do projeto desde 

sua concepção (SAFFARO, 2004). 

A controlabilidade é um atributo referente as facilidades de manuseio e uso do 

ativo. Requer um projeto com adaptações que considerem sua otimização, garantindo uma 

operação segura (ZUCCHETTI, 2010). 

O ativo deve operar com margens de erro dentro das aceitáveis nas especificações 

de projeto. Para que isso ocorra deve haver um cuidado com os requisitos de manutenção, 

de forma a aumentar a confiabilidade da operação (RODRIGUES, 2005). 

A qualidade da operação deve ser um puro reflexo da qualidade do projeto bem 

como das estratégias de construtibilidade (SAFFARO, 2004). De forma que deve haver 

um fluxo de comunicação permanente entre os responsáveis pelo projeto, construção e 

operação, em um grupo de trabalho multifuncional que garanta esta sinergia e 

aproveitamento de diferentes experiências. 

Com relação a segurança operacional, intervir na fase inicial do projeto, integrando 

princípios e recomendações oriundas do pessoal com experiência na operação de ativos 

semelhantes, visa a integrar desde o início do projeto a dimensão do trabalho.  
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O conhecimento da realidade do trabalho em situações de referência, tal qual ela 

ocorre no momento da operação, é uma dimensão estratégica para o êxito dos projetos, na 

medida em que possibilita antecipar problemas que o futuro corpo técnico de operação 

poderá enfrentar (DUARTE, 2010). 

Silva (2009) também destaca que para que um projeto seja desenvolvido de forma 

favorável a segurança é importante uma estrutura participativa de projeto, fundada no 

envolvimento dos operadores e demais responsáveis pela produção. Este envolvimento 

permite sua inserção no projeto básico, fazendo com que as futuras instalações funcionem 

com maior eficiência e confiabilidade operacional, valorizando-se o capital de experiência 

que a empresa foi construindo durante a sua existência. 

3.3.4. MANUTENABILIDADE 

Nos últimos anos, o rápido desenvolvimento da tecnologia levou a ativos 

industriais tão complexos que se tornou um grande desafio executar sua manutenção de 

forma eficiente e segura, a fim de reduzir o tempo de inatividade do equipamento ou 

sistema (KUMAR, 2012). 

O crescimento da demanda por sistemas complexos eficientes e de alta qualidade 

tem aumentado consideravelmente nos últimos anos e a academia, seguindo essa 

tendência, tem investido muitos esforços na elaboração de modelos de gestão que 

suportem este esforço de melhoria contínua (GHOSH, 2011). Em um mercado cada vez 

mais competitivo, se torna mandatório estudar o maior número de atributos possíveis que 

afetem a competitividade do negócio, de forma que uma delas é a manutenabilidade 

(Gaoliang, 2011). Não se deve confundir manutenabilidade com manutenção, pois de 

acordo com Blanchard (1995), a manutenabilidade é um parâmetro (variável) de projeto e 

a manutenção é uma consequência do projeto.  

O conceito de manutenabilidade surgiu na área militar dos EUA na década de 

1950, bem como no Reino Unido na década de 1960 (DE SILVA ET AL., 2004) 

(SEELEY, 1994; WOOD, 2005) e, em seguida, foi expandido para todo o mundo (DE 

SILVA, 2010).  

Atualmente, tem havido um aumento dos esforços das organizações em prover 

uma melhor manutenabilidade aos projetos de construção, e isto se deve ao expressivo 

aumento dos gastos direcionados ao setor de manutenção devido a vários fatores, tais 

quais sejam: 
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 Projeto inconsistente; 

 Problemas na construção e; 

 Falta de planejamento para manutenção. 

Em certos casos, o custo de manutenção resultante dos fatores acima citados pode 

mesmo chegar a metade do custo total da própria construção original (BOUSSABAINE E 

KIRKHAM, 2004). Esses aumentos de custos são gerados por diversos motivos tais quais: 

 À crescente complexidade dos projetos,  

 A falta de integração entre os diferentes estágios do projeto, tais como design; 

restrições de construção e manutenção, orçamento e tempo (AL-HAMMAD ET 

AL, 1997;.. SHOHET ET AL, 2002). 

Diversos pesquisadores têm discutido as causas dos problemas manutenabilidade 

(GAMBARDELLA E MORONI, 1990; HOFSTEDE, 1990; ASSAF ET AL, 1995;. 

OLUBODUN, 1996; AL-HAMMAD ET AL, 1997;. BOURKER E DAVIES, 1997; 

MEIER E RUSSELL, 2000; STEPHEN, 2002; CHEW E DE SILVA, 2003; CHEW E 

TAN, 2003; NEWTON E CHRISTIAN, 2006; DE SILVA, 2010;; HUSSIN, 2013 E 

COULIBALY, 2014) e para eles os problemas se originam em três eixos principais: 

 Fase de concepção do projeto; 

 Fase de construção; e 

 Fase de operação 

É, no entanto, reconhecido que os problemas da manutenabilidade podem ser 

planejados para serem previstos, primordialmente durante a fase de concepção do projeto. 

Devido a isso, é necessário ter uma abordagem integrada em todas as fases do projeto, 

desde a concepção, construção e manutenção (SABHA, 2003). 

Por mais que se deseje que um produto não passe por intervenções corretivas ou 

preventivas durante sua vida útil, muitas vezes isso não é possível visto que o custo do 

produto viria a ser proibitivo ou mesmo devido a limitações tecnológicas. Sendo assim, a 

facilidade de se realizar a manutenção passa a ser um item que deve ser endereçado 

durante o Processo de Desenvolvimento de Produto (KUTIANSKI, 2012). 
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Manutenabilidade então pode ser definida como a facilidade que um dispositivo 

possa recolocado nas condições adequadas a cada vez que haja uma necessidade de 

manutenção e através dela é possível medir a eficiência da manutenção durante o reparo. 

(CAETANO, 2007). Obter níveis satisfatórios de manutenabilidade é uma tarefa 

complexa, pois requer otimização e altos níveis de coordenação (DAS ET AL. 2011). 

Para Ghosh (2011) a manutenabilidade apresenta as seguintes características: 

 Característica inerente ao produto, definida no projeto. 

 Facilidade, precisão, segurança e economia em realizar ação de 

manutenção; 

O Quadro 13 abaixo explicita algumas definições sobre a manutenabilidade que 

estão disponíveis na literatura.  

Quadro 13 - Definições de Manutenabilidade 

Fonte: Próprio Autor 

Blanchard e 

Lowery (1969) 

―A característica de projeto de um equipamento e instalação, que é 

expressa em termos de facilidade e economia de manutenção, 

aumentando a disponibilidade do equipamento com segurança e 

precisão das ações de manutenção‖. 

Normas Militares 

Americanas - MIL 

STD 470 B (1983) e 

STD 471 A (1983). 

―A característica de projeto e instalação que expressa a 

probabilidade de como um item de um equipamento ou sistema se 

conformará às condições especificadas dentro de um período de 

tempo determinado, quando a ação de manutenção é praticada de 

acordo com os recursos e procedimentos prescritos‖. 

NBR 5462 (1994) 

―Condições de um item ser mantido ou recolocado em condições de 

executar suas funções requeridas, sob condições de uso 

especificadas, quando a manutenção é executada sob condições 

determinadas e mediante procedimentos e meios prescritos‖. 

Siqueira, 2005 
―Manutenabilidade é a facilidade e a rapidez com que se pode 

realizar uma atividade de manutenção de um item‖ 

Gaoliang (2011) 

―Manutenabilidade indica o grau de facilidade que um equipamento 

pode ser manutenido de forma eficiente e de baixo custo, de forma 

que estudá-la na fase de concepção do projeto pode ser um 

importante instrumento de diferencial competitivo.‖ 
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A literatura, apesar de citar a manutenabilidade como um requisito importante do 

projeto, não deixa muito claro o momento adequado e a maneira de abordá-la. Sem estas 

definições, ele é deixado para as etapas finais onde acaba por ser analisado através de 

revisões de projeto e testes com protótipos. Porém as modificações na concepção do 

projeto tornam-se muito caras e praticamente inviáveis em etapas avançadas.  

Portanto, a criação de mecanismos para o endereçamento do momento correto da 

aplicação manutenabilidade é um passo importante para assegurar a competitividade da 

empresa no mercado (KUTIANSKI , 2012). 

As decisões tomadas durante as fases de elaboração dos projetos técnicos de 

engenharia e construção consideram rotineiramente apenas a construtibilidade do projeto. 

Muitas vezes, os impactos de tais decisões sobre os requisitos necessários de manutenção 

das instalações não são totalmente consideradas e, portanto podem levar a prejuízos 

futuros nas atividades de intervenção para a manutenção (DUNSTON, 1999). 

De forma que antecipar os requisitos de manutenabilidade para as fases iniciais de 

projeto conceitual pode ser um importante instrumento de vantagem competitiva ao 

propiciar: 

 Redução no tempo de intervenção das atividades de manutenção 

 Redução de Custos  

 Aumento da disponibilidade operacional  

O custo de inserção da variável manutenabilidade no início do ciclo de vida do 

projeto possibilitaria enorme ganho de acordo com Alvarez (2001): 

 “O retorno de investimentos em características de mantenabilidade no projeto é 

de 50:1, ou seja, para cada $ 1,00 investido em mantenabilidade obtém-se $ 50,00 de 

retorno em benefícios. Isto se justifica porque as características de mantenabilidade 

diminuem os valores de desperdícios e ineficiência nas tarefas de manutenção”. 

Este ganho pode ser ilustrado graficamente conforme Figura 36 abaixo: 



 86 

 

Figura 36 - Custo da Manutenabilidade 

Fonte: Alvarez, 2001 

De acordo com Coulibaly (2008) os problemas encontrados  na manutenção das 

instalações industriais são fortemente atribuídos  

 Limitações do projeto técnico;  

 Falta de conhecimento dos envolvidos na construção as necessidades da 

manutenção 

 Seleção inadequada de materiais 

 Layout deficiente as necessidades da manutenção 

Desta forma, a incorporação da manutenabilidade no processo de construtibilidade 

traz impactos significativos em direção a melhoria dos processos de concepção do projeto 

e da construção. Tal iniciativa em conjunto a uma cultura de registro de ―lições 

aprendidas‖ de projetos anteriores permite a melhoria da gestão da operação e manutenção 

das instalações, bem como contribui para uma melhoria contínua no projeto de futuras 

instalações (DUNSTON, 1999). 

Na literatura, são encontrados diversos fatores a serem considerados como 

atributos da manutenabilidade e a Figura 37 abaixo retratam alguns destes fatores. 
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Figura 37 - Fatores de Manutenabilidade 

Fonte: Coulibaly, 2008– Adaptado. 

 

A acessibilidade se refere à capacidade de gerar uma disposição de equipamentos 

que permita facilitar a condução dos trabalhos de manutenção. 

 A montagem/desmontagem é relativa a concepção de um design facilitador para 

as operações de manutenção, buscando assim a redução do tempo de 

intervenção(COULIBALY, 2008). 

Outro fator importante seria o ergonômico, de forma a conceber equipamentos que 

levem em consideração as condições ambientais de trabalho.  

Por fim, deve-se também buscar uma padronização de componentes de forma a 

facilitar a aquisição de suprimentos, maximizando assim a eficiência da cadeia logística 

das operações de manutenção. 

Pinto e Nascij (2006) estabelecem alguns princípios que devem ser considerados 

fundamentais na busca da melhoria da manutenabilidade, sustentados em certos 

pressupostos: 

 Sempre é possível melhorar a manutenabilidade 
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  As dificuldades do pessoal envolvido na manutenção e no seu 

planejamento são insumos para a melhoria 

 O ganho que se obtém com melhorias na manutenabilidade durantes 

paradas de manutenção  é significativo 

 O planejamento da manutenção e a engenharia de manutenção devem ter 

preocupação constante com a manutenabilidade 

Muniz (2010) acrescenta alguns princípios para alcançar uma melhoria consistente 

na manutenabilidade.  

O Quadro 14 abaixo explicita tais princípios. 

Quadro 14 – Princípios fundamentais para melhoria da manutenabilidade 

Fonte: Muniz, 2010 

 

3.4. ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO 

 

A sobrevivência das organizações depende de sua habilidade e rapidez de inovar e 

efetuar melhorias contínuas. Como resultado, as organizações vêm buscando novas 

ferramentas de gerenciamento, que as direcionem para uma maior competitividade através 

da qualidade e produtividade de seus produtos, processos e serviços (KARDEC, 2004). 

Portanto as organizações devem perseguir uma maior efetividade nas atividades 

operacionais que desdobrem nas buscas da Visão: Garantir disponibilidade e a Missão: 

Produzir resultados (XAVIER, 2005). 
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Todas as empresas buscam definir as suas estratégias de negócios e prioridades 

competitivas com base em vários fatores relacionados aos seus sistemas de produção, como 

flexibilidade, produtividade e qualidade. Como consequência, a manutenção desempenha um 

papel crucial para garantir a disponibilidade e confiabilidade da produção nas instalações. 

Assim, a concepção de políticas de manutenção adequadas permitem que as organizações  

alcancem seus objetivos (FACCIO, 2014). 

O ambiente altamente competitivo de hoje pressiona a indústria no sentido de alcançar 

uma redução contínua em seus custos. Pesquisas no setor de manutenção têm sido atraentes 

tanto para os pesquisadores como também para a indústria nos últimos anos, porque a 

manutenção de ativos contribui significativamente para melhoria no perfil dos custos de 

operação e de apoio (CAMCI, 2015). 

Além disso, a manutenção não é uma operação isolada, pois interage com muitas 

outras áreas, tais como o planejamento de produção, gerenciamento de materiais e todo o 

pessoal dentro da empresa, criando assim uma grande complexidade. 

O conceito de manutenção pode ser entendido em três categorias (CAMCI, 2015):  

 Manutenção corretiva,  

 Manutenção periódica e  

 Manutenção preditiva  

A manutenção corretiva é uma ação reativa de reparar os ativos após a falha. A 

manutenção periódica tem como objetivo evitar a falha através de manutenção periódica. Poe 

fim a manutenção preditiva centra-se na detecção precoce e previsão de falhas através de 

técnicas de monitoramento das condições dos ativos. 

São encontrados na Literatura diversos definições para a manutenção e o Quadro 15 

abaixo explicita algumas delas julgadas relevantes. 
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Quadro 15 - Definições de Manutenção 

Fonte: Próprio Autor 

DEFINIÇÃO AUTOR 

Combinação de todas as ações técnicas e 

administrativas, incluindo as de supervisão, 

destinadas a manter ou recolocar um item em um 

estado no qual ele possa desempenhar uma função 

requerida. 

NBR 5462/1994 

A manutenção está associada diretamente ao 

processo da falha dos equipamentos. Como tal, a 

função da manutenção passa por conhecer e 

dominar estes processos de falhas e saber, 

antecipadamente, quando e como intervir para 

satisfazer as necessidades dos operadores 

Marcorim (2003) 

A manutenção pode ser vista como sendo um 

conjunto de ações que permitem manter ou 

restabelecer um bem num estado específico ou com 

possibilidade de assegurar um determinado serviço. 

Ferreira (1998) 

Função responsável por manter a função do 

equipamento disponível para a operação, evitando a 

falha deste e reduzindo os riscos de uma paragem 

não planeada. 

Pinto e Nascif (2001) 

 

A manutenção, como função estratégica das organizações é responsável direta pela 

disponibilidade dos ativos, tem importância capital nos resultados da empresa. Esses 

resultados serão tanto melhores quanto mais eficaz for a gestão da manutenção 

(OTANI,2008). 

A Manutenção pode ser definida como uma função empresarial da qual se espera o 

controle constante das instalações, assim como o conjunto de trabalho de reparo e revisões 

necessárias para garantir o funcionamento regular e o bom estado de conservação das 

instalações produtivas, serviços e instrumentação dos estabelecimentos (NICOLETTI, 

2005). 
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Ao longo do tempo a manutenção passou por diversos estágios (ou ciclos) 

evolutivos, com o surgimento de diversas ferramentas e metodologias que buscavam 

maximizar a eficiência dos sistemas produtivos através da gestão da manutenção.  

No período inicial do século XX, que foi chamado por Moubray (2000) como 

sendo a primeira geração, os produtos não tinham controle de qualidade e a manutenção 

era tipicamente corretiva, caracterizando-se pela ausência de técnicas de diagnóstico e de 

prevenção da falha. Nesse panorama, não havia necessidade de manutenção sistematizada, 

nem raramente era requerido pessoal especializado para a sua execução (NUNES, 2001).  

Assim, o caráter da intervenção de manutenção era amplamente reativo, relegando 

a manutenção como uma disciplina secundária e não se preocupava em vê-la como 

oportunidade de aumentar a eficiência e gerar valor. Assim surgiu um órgão subordinado 

à operação, cujo objetivo básico era de execução da manutenção, hoje conhecida  como 

manutenção corretiva(OTANI,2008). 

A segunda geração possibilitou uma grande evolução ao identificar a manutenção 

como uma variável relevante e a adotar sistemáticas de controle e gerenciamento, as quais 

foram responsáveis por grandes resultados em termos de aumento de confiabilidade dos 

mesmos e incrementos de eficiência. 

As indústrias passaram a depender cada vez mais das máquinas, que começaram a 

se multiplicar e se modificar em tipo, quantidade e complexidade (NUNES, 2001). A 

tolerância pelo tempo para reparo dos equipamentos era baixa, pois isto poderia provocar 

um prejuízo por cada hora de máquina parada. Este cenário foi caracterizado pela 

necessidade da prevenção por falhas, surgindo assim a manutenção preventiva. Surgem 

assim as equipes de especialistas unidas em um órgão de assessoramento que se chamou 

Engenharia de Manutenção e recebeu os encargos de planejar e controlar a manutenção 

preventiva e analisar causas e efeitos das avarias (OTANI, 2008). 

Por fim, é possível inferir que a 3º geração, provocou uma grande ruptura 

conceitual, elevando a manutenção a um status estratégico, conceito este bastante 

abrangente conforme Kardec e Nascif (2001): 

“A manutenção para ser estratégica precisa estar voltada para os resultados 

empresariais da organização. É preciso, sobretudo, deixar de ser apenas eficiente para se 

tornar eficaz, ou seja, não basta apenas reparar o equipamento ou instalação tão rápido 

quanto possível, mas é preciso, principalmente manter  a função do equipamento 

disponível para a operação reduzindo a probabilidade de uma parada de produção não 

planejada”. 
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Nesta fase a engenharia de manutenção passou a desenvolver critérios de predição 

ou previsão de falhas, visando à melhoria na atuação das equipes de execução de 

manutenção. Nunes (2001) descreve que novas técnicas de manutenção eram suportadas 

por computadores de grande porte, e que sistemas de planejamento e controle surgiram 

nesse período visando um melhor controle das ações de manutenção. Neste sentido, com o 

objetivo de predizer as falhas, foi então criada a manutenção preditiva, que utiliza técnicas 

que possam monitorar os equipamentos, seja da forma sensitiva ou através de 

instrumentos de medição (PERES,2008). 

Arcuri Filho (2005), parte do pressuposto que as três gerações, descritas por 

Moubray (2000), são evoluções da manutenção e que após as mesmas, existe uma quarta 

geração chamada de ―manutenção estratégica centrada no negócio‖. Nesta geração os 

custos de manutenção ao atingirem uma parcela significativa dos custos totais da 

organização transformaram as áreas de manutenção em um segmento estratégico para o 

sucesso empresarial. Decorrendo desta afirmação, pode-se então afirmar que a redução de 

custos proporciona vantagem competitiva (PERES, 2008). 

A Tabela 6 abaixo explicita esta evolução. 
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Tabela 6 - Evolução conceitual da manutenção 

Fonte:Moubray(2000)

 

Os três tipos de manutenção (corretiva, preventiva e preditiva) devem ocorrer de 

maneira integrada sendo que nenhuma organização pode prescindir da utilização de 

qualquer um deles, já que as situações de manutenção são dotadas de certa 

imprevisibilidade, conforme ilustra o esquema simplificado dos procedimentos de 

manutenção da Figura 38. 
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Figura 38 – Esquema de Manutenção 

Fonte: Marques, 2013 

 

Quando há indicativos e/ou são observadas tendências de falhas incipientes em 

equipamentos, são programadas manutenções preventivas. E quando ocorre um defeito ou 

uma falha, são executadas as manutenções corretivas em caráter de urgência ou 

emergência. Em paralelo são desenvolvidos estudos com bases nos históricos de falhas 

para que a organização possa aprimorar sua engenharia de manutenção verificando de 

maneira pontual do funcionamento dos equipamentos, antecipando eventuais problemas. 

Desta forma, é possível prever através de técnicas preditivas de manutenção, ocorrências 

de defeitos e de falhas em equipamentos por meio de monitoramento ou avaliações das 

condições de funcionamento dos equipamentos ou ainda com base em dados com os quais 

se possam inferir desgastes ou processos de degradação (MARQUES, 2013).
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4. MODELAGEM DO PROBLEMA 

4.1. DESCRIÇÃO GERAL 

Assim, conforme foi descrito nas seções anteriores, deseja-se propor e testar o sucesso 

de um modelo que seja capaz de promover um planejamento integrado entre os atributos de: 

(1) Projeto de Engenharia, (2) Construtibilidade, (3) Operabilidade e (4) Manutenabilidade 

para desta forma alcançar um incremento no desempenho da engenharia de manutenção, 

conforme descritivo da Figura 39 logo abaixo. 

 

 

Figura 39 - Inserção da manutenabilidade em diferentes fases de projeto 

Fonte: Próprio Autor. 
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Este modelo buscou considerar a promoção da manutenabilidade nas estratégias 

construtivas do empreendimento como forma de conceber um ativo com maior eficiência as 

atividades da manutenção. Diante desta premissa, surge a primeira hipótese de pesquisa (H1) 

para a presente tese: 

 Hipótese 1 (H1): Os atributos de manutenabilidade são capazes de serem 

absorvidos e considerados na execução do projeto, obtendo-se técnicas e 

estratégias construtivas que levem  a incrementos no desempenho da manutenção 

do ativo.  

A seguir, o modelo focou na integração entre os atributos de manutenabilidade e 

operabilidade, formulando assim a segunda hipótese de pesquisa (H2): 

 Hipótese 2 (H2): Os atributos de manutenabilidade são capazes de serem 

absorvidos e considerados na operação do projeto, obtendo-se incrementos no 

desempenho da manutenção do ativo.  

De maneira análoga, este modelo buscou meios de obter uma maior consideração dos 

atributos de manutenabilidade as características do projeto de engenharia como forma de 

conceber um ativo com design e características mais voltadas as necessidades da manutenção. 

Diante desta premissa, surge a terceira hipótese de pesquisa (H3) para a presente tese: 

 Hipótese 3 (H3): Os atributos de manutenabilidade são capazes de serem 

absorvidos e considerados ainda na fase do projeto de engenharia, de forma a 

incrementar o desempenho da manutenção do ativo.  

Posteriormente, o modelo buscou meios de obter uma maior consideração dos 

atributos de projeto de engenharia as necessidades da construção. Diante desta premissa, 

surge a quarta hipótese de pesquisa (H4) para a presente tese: 

 Hipótese 4 (H4): Os atributos de construtibilidade são capazes de serem 

absorvidos e considerados ainda na fase de concepção de projeto de engenharia, de 

forma a otimizar a etapa de construção do ativo.  

Por fim, o modelo buscou meios de obter uma maior consideração dos atributos de 

construtibilidade as necessidades do pessoal da operação do ativo. Diante desta premissa, 

surge a quinta hipótese de pesquisa (H5) para a presente tese: 

 Hipótese 5 (H5): Os atributos de operabilidade são capazes de serem absorvidos e 

considerados ainda na fase de execução do projeto, de forma a otimizar operação 

do ativo.  
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O quadro 16 abaixo sistematiza as hipóteses formuladas e as correlaciona com as 

questões de pesquisa apresentadas anteriormente. 

Quadro 16 – Hipóteses e questões de pesquisa 

Fonte: Próprio autor 

Hipóteses Questão de pesquisa 

H1 

Os atributos de manutenabilidade são capazes de 

serem absorvidos e considerados na execução do 

projeto, obtendo-se técnicas e estratégias 

construtivas que levem a incrementos no 

desempenho da manutenção do ativo. 

Quais os principais conceitos de 

manutenabilidade? 

Como os atributos de manutenabilidade e 

construtibilidade se relacionam? 

Quais os principais conceitos de 

Construtibilidade? 

H2 

Os atributos de manutenabilidade são capazes de 

serem absorvidos e considerados na operação do 

projeto, obtendo-se incrementos no desempenho 

da manutenção do ativo. 

Quais os principais conceitos de 

manutenabilidade? 

Quais os principais conceitos de 

operabilidade? 

Como os atributos de manutenabilidade e 

de operabilidade se relacionam? 

H3 

Os atributos de manutenabilidade são capazes de 

serem absorvidos e considerados ainda na fase do 

projeto de engenharia, de forma a incrementar o 

desempenho da manutenção do ativo. 

Quais os principais conceitos de 

manutenabilidade? 

Quais os principais conceitos de projeto de 

engenharia? 

Como os atributos de manutenabilidade e 

de projeto de engenharia se relacionam? 

H4 

Os atributos de construtibilidade são capazes de 

serem absorvidos e considerados ainda na fase de 

concepção de projeto de engenharia, de forma a 

otimizar a etapa de construção do ativo. 

Quais os principais conceitos de 

Construtibilidade? 

Quais os principais conceitos de projeto de 

engenharia? 

Como os atributos de construtibilidade e 

de projeto de engenharia se relacionam? 

H5 

Os atributos de operabilidade são capazes de 

serem absorvidos e considerados ainda na fase de 

execução do projeto, de forma a otimizar operação 

do ativo. 

Quais os principais conceitos de 

Construtibilidade? 

Quais os principais conceitos de 

operabilidade? 

Como os atributos de construtibilidade e 

operabilidade se relacionam? 
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Tal modelo busca, através da metodologia FEL, antecipar a consideração dos atributos 

de manutenabilidade para as fases iniciais do ciclo de vida do projeto, tais quais sejam, o 

planejamento e a execução, buscando assim uma integração com os aspectos do projeto 

técnico e as estratégias construtivas e operacionais.  

O FEL 1 seria responsável por garantir a integração entre a manutenabilidade e 

construtibilidade ao projeto de engenharia. O FEL 2 por garantir os ajustes necessários para a 

adaptação das estratégias de construção  as questões de manutenção e operação. O FEL 3 por 

garantir a integração da manutenção as particularidades da operação. 

Com base nestas considerações, a Figura 40 abaixo apresenta o encadeamento lógico 

das hipóteses sugeridas. 

 

 

 

Figura 40 - Modelo conceitual testado no Estudo 

Fonte: Autor 

 

Para a confirmação (ou rejeição) das hipóteses de estudo foram utilizadas técnicas de 

cunho qualitativo e quantitativo. A Tabela 7 abaixo explicita as métricas utilizadas. 
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Tabela 7 – Técnicas de validação das hipóteses 

Fonte: Autor 

Hipóteses Técnica utilizada 

H1 

Estatística descritiva 

Estatística inferencial: Teste de Mann 

Whitney 

H2 

Estatística descritiva 

Estatística inferencial: Teste de Mann 

Whitney 

H3 

Estatística descritiva 

Estatística inferencial: Teste de Mann 

Whitney 

H4 
Estatística descritiva 

Análise de conteúdo e discurso 

H5 
Estatística descritiva 

Análise de conteúdo e discurso 

 

Como produto final, são propostas sugestões de produtos (entregáveis) para cada fase 

da metodologia FEL (FEL1/FEL2/FEL3) como forma de subsidiar a gestão integrada 

proposta pelo modelo. 
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5. RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO 

Nos Capítulos anteriores, foram apresentados os métodos e as técnicas selecionadas 

para cumprimento dos objetivos de pesquisa propostos. Neste capítulo são apresentadas, 

inicialmente, as estatísticas descritivas que caracterizam a amostra por meio dos dados 

coletados nos questionários. Por fim, serão feitas as análises multivariadas e testes estatísticos 

com o objetivo de confirmar ou não as hipóteses propostas neste estudo. 

5.1. PESQUISA QUANTITATIVA 

5.1.1. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

Foi realizado um levantamento através de um questionário estruturado, obtendo-se um 

total de 88 respostas, tendo sido desconsiderados outros 17 devido a preenchimento parcial. 

As tabelas a seguir explicitam as características da amostra, tendo em vista os 

seguintes aspectos: 

 Gênero 

 Tipo de Empregador 

 Tempo no cargo que ocupa 

 Faixa etária 

 Tamanho da empresa 

 Área de atuação 

 Grau de escolaridade 

Em relação ao gênero dos respondentes, cerca de 80% dos respondentes foram homens 

contra 20% de mulheres, conforme pode ser visto na tabela 8 abaixo. 

Tabela 8 - Características da amostra pesquisada 

Fonte: Próprio autor 

Gênero Frequência relativa 

Feminino 83% 

Masculino 17% 
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Com relação a natureza jurídica da empresa, o perfil dos respondentes apontou para 

uma predominância por empresas privadas no estudo, conforme pode ser observado na Tabela 

9 abaixo: 

Tabela 9 - Tipo de Empregador 

Fonte: Próprio autor 

Tipo de Empregador Frequência Relativa 

Publico 75% 

Privado 25% 

 

O tempo de experiência na área de atuação desejada dos entrevistados se mostrou 

bastante elevada com predominância de experiência superior a 10 anos de atuação. A Tabela 

10 abaixo demonstra a distribuição obtida. 

Tabela 10 - Tempo de serviço 

Fonter: Próprio autor 

Tempo de serviço Frequência relativa 

 De 1 a 5 anos 5% 

De 6 a 10 anos 17% 

De 10 a 15 anos 28% 

De 16 a 20 anos 35% 

Acima de 20 anos 20% 

 

Com relação a faixa etária, uma grande parte dos respondentes tem um perfil de meia 

idade, com mais de 60% tendo entre 38 e 60 anos de idade. Este perfil é compatível com 

pessoas de razoável experiência aumentando assim a qualidade dos dados obtidos. A Tabela 

11 logo abaixo explícita os dados. 

Tabela 11 - Faixa etária da amostra 

Fonte: Próprio autor 

Faixa Etária Frequência relativa 

Até 25 anos 3,5% 

26 a 37 anos 22,5% 

38 a 49 anos 30,4% 

49 a 60 anos 34,6% 

60 anos ou mais 9% 
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O tamanho relativo das empresas estudadas se mostrou bastante pulverizado, com uma 

leve predominância de médias e Médio-grandes empresas, conforme pode ser visto na Tabela 

12 abaixo: 

Tabela 12 - Tamanho das empresas 

Fonte: Próprio autor 

Tamanho da empresa Frequência Relativa 

Grande (>300 mil) 8% 

Média-grande (>90 e <= 300 mil) 28% 

Média (>16 e <=90 mil) 45% 

Micro e pequena (<=16 mil) 19% 

 

A atuação dos entrevistados se mostrou bastante diversificada, contribuindo para uma 

ampla coleta de dados e opiniões nos mais diversos níveis empresariais. A Tabela 13 abaixo 

mostra os dados obtidos. 

Tabela 13 – Atuação 

Fonte: Próprio autor 

Atuação Frequência Relativa 

CEO/Superintendência 12% 

Gerência 21% 

Operações 25% 

Planejamento 22% 

Funcional 20% 

O grau de escolaridade se mostrou alto, justamente como necessário para atender os 

fins da pesquisa, com cerca de 60% dos entrevistados possuindo pós-graduação. O nível de 

instrução dos entrevistados pode ser verificado na Tabela 14 abaixo. 

Tabela 14 - Grau de Escolaridade 

Fonte: Próprio autor 

Grau de Escolaridade Frequência Relativa 

Superior Incompleto 4% 

Superior Completo 31% 

Especialização 39% 

Mestrado 22% 

Doutorado 4% 
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5.1.2. ESTATÍSTICA DESCRITIVA 

Esta seção apresenta as estatísticas descritivas que caracterizam as variáveis presentes 

no estudo, bem como as suas características de distribuição quanto a normalidade. 

De uma forma geral, na visão dos respondentes com relação à concordância da 

importância dos atributos de manutenabilidade citados, percebe-se que tais atributos já se 

encontram bastante difundidos na indústria, e que pelo menos de maneira conceitual, eles são 

levados em consideração na elaboração dos planos de manutenção. 

A Tabela 15 abaixo explicita os dados obtidos. 

Tabela 15 - Aderência aos atributos de Manutenabilidade 

Fonte: Próprio autor 

Atributos de Manutenabilidade Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente de 

Variação 

Acessibilidade 6,358 0,703 11% 

Logística 
5,736 0,828 14% 

Padronização de Componentes 
5,736 1,031 18% 

Fatores Ergonômicos 
5,189 1,150 22% 

Facilidades de 

Montagem/Desmontagem 
5,925 0,843 14% 

 

De forma geral, na opinião dos respondentes, com relação aos atributos de 

manutenabilidade, foi obtida uma média global superior a 5,0 numa escala likert de sete 

pontos de importância que variava de (1) Discordo Totalmente a (7) Concordo Totalmente, 

com desvio padrão de 0,911 e coeficiente de variação de 16%. Os baixos valores obtidos no 

coeficiente de variação indicam uma boa homogeneidade dos dados. 

O atributo de maior destaque para os respondentes foi de acessibilidade, sendo item 

fundamental para garantir uma maior manutenabilidade a qualquer ativo industrial, pois é um 

atributo capaz de gerar uma intervenção segura, tanto do ponto de vista operacional como no 

ponto de vista de segurança do trabalhador envolvido na atividade de manutenção.  

Já o atributo com menor pontuação média foi o Fatores Ergonômicos, demonstrando 

assim que a preocupação com a postura laboral e adaptações de estações de trabalho para 

facilitar a manutenção ainda são incipientes na indústria em geral.  

A Tabela 16 abaixo retrata os resultados obtidos em relação a consideração dos 

atributos de manutenabilidade no decorrer das fases de projeto. 
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Tabela 16 – Dados sobre manutenabilidade 

Fonte: Próprio Autor 

 
Média 

Desvio 

Padrão 

Coeficiente de 

Variação 

A sua empresa considera estes atributos de 

manutenabilidade para a promoção de alterações nos 

projetos de engenharia visando uma maior adaptabilidade 

as necessidades de manutenção? 

4,906 1,740 35% 

A sua empresa realiza algum procedimento interno 

específico para promover uma análise crítica para a 

promoção de alterações ao longo do projeto? 

6,019 1,055 18% 

O fator custos, é analisado como balizador para a tomada 

de decisão entre promover ou não as alterações para 

facilitar a manutenabilidade? 

6,170 0,966 16% 

O fator prazo é analisado como balizador para a tomada de 

decisão entre promover ou não as alterações para facilitar a 

manutenabilidade? 

5,981 0,812 14% 

O fator qualidade é analisado como balizador para a 

tomada de decisão entre promover ou não as alterações 

para facilitar a manutenabilidade? 

6,226 0,634 10% 

A Inserção da manutenabilidade no decorrer do projeto 

acarretaria impactos negativos na construtibilidade? 
4,057 0,998 25% 

A inserção da manutenabilidade no decorrer do projeto 

acarretaria impactos negativos na operabilidade? 
4,736 0,619 13% 

Com base na sua experiência seria viável do ponto de vista 

financeiro a promoção deste modelo de gestão? 
4,585 0,811 18% 

    

Os resultados obtidos apontam para uma crescente preocupação das empresas com 

relação à manutenabilidade dos ativos, contudo elas identificam ainda inúmeras barreiras para 

operacionalizar esta condição, tal qual, barreiras de custos, barreiras dos prazos de construção 

e operação dos ativos, questões relativas a qualidade, impactando assim sua plena 

consideração nas fases de projeto.  

Ainda persiste alguma resistência a empreender mudanças significativas nos modelos 

de gestão de construção e montagem de ativos devido aos grandes custos e riscos envolvidos, 

tendo sido percebido uma tendência de os respondentes considerarem alterações para inserção 

da manutenabilidade temerária em detrimento da operabilidade e construtibilidade. 
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A seguir, de forma a investigar a aderência dos tributos de construtibilidade e 

manutenabilidade, buscou-se organizar uma matriz de aderência para identificar o 

comportamento dos respondentes e qual sua percepção de importância de cada um dos 

atributos, de forma a identificar lacunas e oportunidades de melhoria na gestão dos projetos 

complexos sob a ótica da manutenção.  

As Tabelas 17 e 18 abaixo retratam os dados obtidos. 

Tabela 17 – Manutenabilidade x Construtibilidade 

Fonte: Próprio Autor 

Manutenabilidade 

Construtibilidade 

Padronização de materiais Disposição do Layout 

 
Média 

Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 
Média 

Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 

Logística 
5,717 0,737 12,9% 5,623 0,783 13,9% 

Acessibilidade 
5,189 0,616 11,9% 5,075 0,64 12,6% 

Fatores 

Ergonômicos 

4,698 0,742 15,8% 4,849 0,877 18,1% 

Padronização de 

Componentes 

6,604 0,489 7,4% 5,698 0,459 6,9% 

Facilidade de 

montagem e 

Desmontagem 

6,226 0,634 10,2% 6,264 0,619 9,9% 
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Tabela 18 - Manutenabilidade x Construtibilidade 

Fonte: Próprio Autor 

Manutenabilidade 

Construtibilidade 

Sequenciamento de 

atividades 

Otimização de técnicas e 

processos de construção 

 
Média 

Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 
Média 

Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 

Logística 5,66 0,8 14,1% 5,679 0,819 14,4% 

Acessibilidade 5,094 0,652 12,8% 5,113 0,663 13,0% 

Fatores 

Ergonômicos 
4,83 0,885 18,3% 4,868 0,891 18,3% 

Padronização de 

Componentes 
6,698 0,459 6,9% 6,717 0,45 6,7% 

Facilidade de 

montagem e 

Desmontagem 

6,321 0,607 9,6% 6,34 0,643 10,1% 

 

Com relação a padronização de materiais verificou-se uma maior aderência com os 

atributos de manutenabilidade relativo a padronização de componentes e facilidade de 

montagem e desmontagem resultando em uma percepção de que os entrevistados consideram 

importante um ativo mais aderente as necessidades de manutenção desde que não implique 

em mudanças profundas no projeto de engenharia. 

No atributo disposição do layout, os respondentes convergiram para um valor médio 

em torno de 5,0 praticamente em todos os atributos de manutenabilidade, exceto na questão 

de facilidade de montagem e desmontagem, que se destacou como atributo mais aderente. Tal 

atributo é fundamental e já se mostra consolidado nas estratégias construtivas adotadas pelas 

empresas dos respondentes. 

O sequenciamento de atividades na construção de ativos é um atributo de importância 

fundamental sendo responsável pelo caminho ótimo a ser seguido na racionalização dos 

recursos e alcance dos objetivos globais do empreendimento, verificando-se grande aderência 

com relação a questão da acessibilidade, fatores ergonômicos e facilidades de montagem e 

desmontagem, sendo o atributo que na opinião dos respondentes é aquele onde existe a maior 

oportunidade de convergir para a manutenabilidade. 
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Por fim no atributo de otimização de técnicas e processos de construção, destaca-se a 

aderência com a questão da padronização de componentes como diferencial competitivo em 

relação a suprimentos com potencial de otimizar os processos de manutenção.  

Nota-se nessa matriz um grande interesse na racionalização e otimização dos 

processos de construção para maior aderência da manutenabilidade, porém ainda esbarram em 

barreiras (restrições) em empreender mudanças mais profundas tanto no projeto quanto em 

técnicas e estratégias já consagradas de construção. 

Realizando uma investigação comparativa entre os atributos de manutenabilidade e 

operabilidade, chegou-se aos resultados das Tabelas 19 e 20 abaixo. 

Tabela 19 – Manutenabilidade X Operabilidade 

Fonte: Próprio Autor 

M
a

n
u

te
n

a
b

il
id

a
d

e
 

Operabilidade 

Eficiência no uso Controlabilidade Tolerância a erros 

 

Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 
Média 

Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 
Média 

Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 

Logística 5,774 0,768 13,3% 6,283 0,737 11,7% 6,038 0,699 11,6% 

Acessibilidade 6,057 0,408 6,7% 6,434 0,496 7,7% 5,868 0,674 11,5% 

Fatores 

Ergonômicos 
4,321 0,721 16,7% 5,321 0,667 12,5% 4,566 0,496 10,9% 

Padronização 

de 

Componentes 

6,151 0,491 8,0% 6,566 0,496 7,5% 6,038 0,726 12,0% 

Facilidade de 

montagem e 

Desmontagem 

6,113 0,462 7,6% 6,566 0,496 7,5% 6,151 0,656 10,7% 
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Tabela 20 – Manutenabilidade X Operabilidade 

Fonte: Próprio Autor 

Manutenabilidade 

Operabilidade 

Qualidade Segurança Operacional 

 
Média 

Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 
Média 

Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 

Logística 6,302 0,498 7,9% 5,245 0,698 13,3% 

Acessibilidade 6,264 0,482 7,7% 5,151 0,358 7,0% 

Fatores 

Ergonômicos 
4,755 0,642 13,5% 5,094 0,446 8,7% 

Padronização de 

Componentes 
6,151 0,833 13,5% 5,585 0,493 8,8% 

Facilidade de 

montagem e 

Desmontagem 

6,057 0,899 14,8% 6,264 0,872 13,9% 

 

É possível inferir que os respondentes, com relação ao atributo eficiência no uso, 

consideram que o atributo de manutenabilidade mais aderente é o de padronização de 

componentes, condizente com uma realidade competitiva das organizações onde se faz 

necessária uma ágil substituição de componentes tendo em vista a sustentabilidade da 

eficiência operacional do ativo. 

Com relação a Controlabilidade, não houve uma predominância de praticamente 

nenhum dos atributos de manutenabilidade, sendo então um fato comum a consideração dos 

fatores de manutenabilidade no desenho operacional dos ativos. O atributo tolerância a erros, 

relativo a eficiência produtiva do ativo também apresentou alta aderência a manutenabilidade, 

com forte preocupação das equipes de operação em facilitar as atividades de manutenção 

tendo em vista o aumento da confiabilidade operacional da instalação. 

Por fim, a qualidade e a segurança operacional também não apresentaram maiores 

resistências a uma aderência aos atributos de manutenabilidade, sendo possível e viável 

trabalhar com estes atributos em conjunto. 

A seguir, realizando uma investigação comparativa entre os atributos de 

construtibilidade e operabilidade, chegou-se aos resultados das Tabelas 21 e 22 abaixo. 
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Tabela 21 – Construtibilidade X Operabilidade 

Fonte: Próprio autor 
C

o
n

st
ru

ti
b

il
id

a
d

e Operabilidade 

Eficiência no uso Controlabilidade Tolerância a erros 

  Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente de 

variação 
Média 

Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 
Média 

Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 

Padronização de 

materiais 

5,830 0,795 13,6% 5,528 0,633 11,4% 5,962 0,513 9% 

Disposição do 

Layout 

5,566 1,09 19,6% 5,774 0,571 9,9% 6,057 0,738 12% 

Sequenciamento de 

Atividades 
5,679 1,078 19,0% 5,547 0,741 13,4% 5,604 0,682 12% 

Otimização de 

técnicas e 

processos de 

construção 

5,623 0,733 13,0% 5,038 1,149 22,8% 5,679 0,667 12% 

          Tabela 22 – Construtibilidade x Operabilidade 

Fonte: Próprio Autor 

Construtibilidade 

Operabilidade 

Qualidade Segurança Operacional 

  Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 
Média 

Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 

Padronização de 

materiais 
5,585 0,685 12,3% 5,642 0,826 14,6% 

Disposição do Layout 
5,811 0,802 13,8% 5,679 0,819 14,4% 

Sequenciamento de 

Atividades 
6,019 0,961 16,0% 5,736 0,914 15,9% 

Otimização de técnicas 

e processos de 

construção 

6,075 0,821 13,5% 6,245 0,775 12,4% 
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Com relação à eficiência no uso, a controlabilidade e a tolerância a erros, os atributos 

de construtibilidade mais aderentes foram o de padronização de materiais e disposição de 

layout, respectivamente sendo certo que um ativo com materiais padronizados contribui para 

uma maior eficiência operacional do ativo. 

Resultado divergente foi obtido para os atributos de qualidade e segurança 

operacional, onde foi registrada maior aderência aos atributos de otimização de técnicas e 

processos de construção e sequenciamento de atividades, pensamento convergente com o 

encontrado na literatura, onde a construtibilidade atua fortemente em meios de otimização da 

confecção do empreendimento sem se preocupar com a eficiência operacional do mesmo. 

Logo após, realizando uma investigação comparativa entre os atributos de 

manutenabilidade e projeto de engenharia, chegou-se aos resultados das Tabelas 23 e 24 

abaixo. 

Tabela 23 – Manutenabilidade X Projeto de Engenharia 

Fonte: Próprio Autor 

Manutenabilidade 

Projeto de Engenharia 

Compatibilidade Segurança 

  Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 
Média 

Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 

Logística 5,840 0,795 14,7% 5,552 0,733 10,4% 

Acessibilidade 5,666 1,19 18,6% 5,862 0,681 8,9% 

Fatores Ergonômicos 5,688 1,038 19,2% 5,547 0,841 12,4% 

Padronização de 

Componentes 
5,733 0,643 14,0% 5,212 1,121 19,8% 

Facilidade de montagem 

e Desmontagem 
5,823 0,823 14,2% 5,021 1,209 20,8% 

 

 

 

 

 

 



 111 

Tabela 24 - Manutenabilidade X Projeto de Engenharia 

Fonte: Próprio Autor 

Manutenabilidade 

Projeto de Engenharia 

Seleção de materiais Funcionalidade 

  Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 
Média 

Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 

Logística 5,862 0,613 8% 5,704 0,809 11,8% 

Acessibilidade 6,157 0,838 11% 5,791 0,602 12,6% 

Fatores Ergonômicos 5,704 0,782 10% 6,129 0,861 14,1% 

Padronização de 

Componentes 
5,879 0,787 11% 6,125 0,723 13,6% 

Facilidade de montagem 

e Desmontagem 
5,972 0,637 10% 6,234 0,836 11,8% 

 

Com relação à compatibilidade e segurança, os atributos de manutenabilidade mais 

aderentes foram o de logística e acessibilidade, respectivamente, sendo certa a preocupação da 

equipe de projeto em conceber um design de ativo adequado contribui para uma maior 

eficiência na manutenção do ativo. 

Resultado semelhante foi obtido para os atributos de seleção de materiais e 

funcionalidade, onde foi registrada uma grande aderência a praticamente todos os atributos de 

manutenabilidade, pensamento divergente com o encontrado na literatura, onde a preocupação 

com manutenabilidade ainda é incipiente para a equipe de design de projeto. 

Por fim, realizando uma investigação comparativa entre os atributos de 

construtibilidade e projeto de engenharia, chegou-se aos resultados das Tabelas 25 e 26 

abaixo. 
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Tabela 25 - Construtibilidade X Projeto de Engenharia 

Fonte: Próprio Autor 

Construtibilidade 

Projeto de Engenharia 

Compatibilidade Segurança 

  Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 
Média 

Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 

Padronização de 

materiais 
5,868 0,802 13,7% 5,528 0,633 11,4% 

Disposição do Layout 5,604 1,105 19,7% 5,774 0,571 9,9% 

Sequenciamento de 

Atividades 
5,717 1,088 19,0% 5,547 0,741 13,4% 

Otimização de técnicas 

e processos de 

construção 

5,660 0,751 13,3% 5,038 1,149 22,8% 

 

Tabela 26 - Construtibilidade X Projeto de Engenharia 

Fonte: Próprio Autor 

Construtibilidade 

Projeto de Engenharia 

Seleção de materiais Funcionalidade 

  Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 
Média 

Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 

Padronização de 

materiais 
5,962 0,513 9% 5,585 0,685 12,3% 

Disposição do Layout 6,057 0,738 12% 5,811 0,802 13,8% 

Sequenciamento de 

Atividades 
5,604 0,682 12% 6,019 0,961 16,0% 

Otimização de técnicas 

e processos de 

construção 

5,679 0,667 12% 6,075 0,821 13,5% 
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Com relação à compatibilidade e segurança, os atributos de construtibilidade 

apresentaram de maneira geral uma relativa aderência sendo possível inferir que ainda existe 

espaço para aperfeiçoar o projeto em direção a maximização da construtibilidade. 

Resultado semelhante foi obtido para os atributos de seleção de materiais e 

funcionalidade, onde também foi registrada uma grande aderência a todos os atributos de 

construtibilidade. 

Sendo assim, de maneira geral, foi identificada uma grande aderência entre os 

atributos de manutenabilidade, construtibilidade e operabilidade por parte dos respondentes, o 

que comprova a viabilidade de junção destes atributos, de forma a prover um modelo de 

gestão de empreendimentos que contemplem as características de todos os atributos de forma 

conjunta. 

5.1.3. ANÁLISE DE NORMALIDADE DAS VARIÁVEIS 

A princípio se faz necessário a análise da normalidade dos dados, de forma a 

possibilitar a escolha da técnica estatística mais apropriada para o tratamento dos dados. Para 

Hair (2005) os dois testes mais comumente utilizados são o de Kolmogorov – Smirnov e de 

Shapiro – Wilk, sendo estes dois utilizados no presente trabalho.  

Os testes de normalidade consistem em verificar se as respostas dos questionários 

podem ser aproximadas para uma distribuição normal, sendo que se o valor – p encontrado 

nos testes de significância dos dados for muito pequeno afasta a assunção de normalidade.  

Na ausência de condições de normalidade as técnicas de investigação estatísticas mais 

recomendadas são as não paramétricas, tal qual foi escolhida para esta tese o teste de Mann – 

Whitney U.   

As tabelas 27 e 28 abaixo listam os resultados dos testes de normalidade aplicados no 

primeiro bloco do questionário, com as questões diretamente relacionadas a 

manutenabilidade. 
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Tabela 27 - Teste de normalidade dos atributos de manutenabilidade 

Fonte: Próprio Autor 

    

Kolmogorov 

Smirnov Shapiro Wilk p value Característica 

Acessibilidade 
0,350 0,350 p < 0,01 Não Normal 

Logística 
0,212 0,212 p < 0,01 Não Normal 

Padronização de 

Componentes 
0,233 0,233 p < 0,01 Não Normal 

Fatores 

Ergonômicos 
0,287 0,287 p < 0,01 Não Normal 

Facilidades de 

Montagem/ 

Desmontagem 
0,385 0,385 

p < 0,01 Não Normal 

Tabela 28 - Teste de Normalidade (2) 

Fonte: Próprio Autor 

 

Kolmogorov 

Smirnov 

Shapiro 

Wilk 
p value Característica 

A sua empresa considera estes atributos de 

manutenabilidade para a promoção de alterações 

nos projetos de engenharia visando uma maior 

adaptabilidade as necessidades de manutenção? 

0,236 0,840 P<0,01 Não Normal 

A sua empresa realiza algum procedimento 

interno específico para promover uma análise 

crítica para a promoção de alterações ao longo 

do projeto? 

0,288 0,783 
P<0,01 

Não Normal 

O fator custos, é analisado como balizador para 

a tomada de decisão entre promover ou não as 

alterações para facilitar a manutenabilidade? 

0,238 0,817 
P<0,01 

Não Normal 

O fator prazo é analisado como balizador para a 

tomada de decisão entre promover ou não as 

alterações para facilitar a manutenabilidade? 

0,300 0,799 
P<0,01 

Não Normal 

O fator qualidade é analisado como balizador 

para a tomada de decisão entre promover ou não 

as alterações para facilitar a manutenabilidade? 

0,283 0,801 
P<0,01 

Não Normal 

A Inserção da manutenabilidade no decorrer do 

projeto acarretaria impactos negativos na 

construtibilidade? 

0,305 0,766 
P<0,01 

Não Normal 

A inserção da manutenabilidade no decorrer do 

projeto acarretaria impactos negativos na 

operabilidade? 

0,373 0,734 
P<0,01 

Não Normal 

Com base na sua experiência seria viável do 

ponto de vista financeiro a promoção deste 

modelo de gestão? 

0,283 0,801 P<0,01 Não Normal 
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Na primeira parte do questionário aplicado, relativo as questões de manutenabilidade, 

foi registrado a completa ausência de normalidade das respostas obtidas, tendo todos os p 

value inferiores a 1%, fator determinante para o reconhecimento da não normalidade dos 

dados. De forma a aumentar a confiabilidade do resultado, a confirmação foi obtida com dois 

testes estatísticos (Kolmogorov – Smirnov e de Shapiro – Wilk). 

As Tabelas 29 a 32 abaixo listam os resultados dos testes de normalidade aplicados as 

questões de manutenabilidade e construtibilidade. 

Tabela 29 - Teste de Normalidade (3) 

Fonte: Próprio Autor 

Manutenabilidade 

Construtibilidade 

 

Padronização de materiais 

 

Kolmogorov 

Smirnov 
Shapiro Wilk p value Característica 

Logística 
0,219 0,888 p < 0,01 Não - Normal 

Acessibilidade 
0,249 0,806 p < 0,01 Não - Normal 

Fatores Ergonômicos 
0,255 0,782 p < 0,01 Não - Normal 

Padronização de Componentes 
0,419 0,603 p < 0,01 Não - Normal 

Facilidade de montagem e 

Desmontagem 

0,251 0,798 p < 0,01 Não - Normal 

 

Tabela 30 - Teste de Normalidade (4) 

Fonte: Próprio Autor 

Manutenabilidade 

Construtibilidade 

 

Disposição do Layout 

 

Kolmogorov 

Smirnov 
Shapiro Wilk p value Característica 

Logística 
0,195 0,896 p < 0,01 Não - Normal 

Acessibilidade 
0,219 0,888 p < 0,01 Não - Normal 

Fatores Ergonômicos 
0,419 0,603 p < 0,01 Não - Normal 

Padronização de Componentes 
0,268 0,861 p < 0,01 Não - Normal 

Facilidade de montagem e 

Desmontagem 

0,419 0,603 p < 0,01 Não - Normal 
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Tabela 31 – Teste de Normalidade (5) 

Fonte: Próprio Autor 

Manutenabilidade 

Construtibilidade 

 

Sequenciamento de Atividades 

 

Kolmogorov 

Smirnov 

Shapiro 

Wilk 
p value Característica 

Logística 
0,272 0,870 p < 0,01 Não - Normal 

Acessibilidade 
0,251 0,798 p < 0,01 Não - Normal 

Fatores 

Ergonômicos 

0,271 0,815 p < 0,01 Não - Normal 

Padronização de 

Componentes 

0,340 0,758 p < 0,01 Não - Normal 

Facilidade de 

montagem e 

Desmontagem 

0,305 0,766 p < 0,01 Não - Normal 

 

Tabela 32 – Teste de Normalidade (6) 

Fonte: Próprio Autor 

Manutenabilidade 

Construtibilidade 

 

Otimização de técnicas e processos de construção 

 

Kolmogorov 

Smirnov 

Shapiro 

Wilk p value Característica 

Logística 
0,249 0,806 p < 0,01 Não - Normal 

Acessibilidade 
0,305 0,766 p < 0,01 Não - Normal 

Fatores 

Ergonômicos 

0,340 0,758 p < 0,01 Não - Normal 

Padronização de 

Componentes 

0,238 0,817 p < 0,01 Não - Normal 

Facilidade de 

montagem e 

Desmontagem 

0,271 0,815 p < 0,01 Não - Normal 
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Nesta parte do questionário, relativo as questões de manutenabilidade e 

construtibilidade, também foi registrada a completa ausência de normalidade das distribuições 

de dados obtidas, tendo todos os p value inferiores a 1%. 

As Tabelas 33 a 38 abaixo listam os resultados dos testes de normalidade aplicados as 

questões de manutenabilidade e operabilidade. 

Tabela 33 – Teste de Normalidade (7) 

Fonte: Próprio Autor 

Manutenabilidade 

Operabilidade 

 

Eficiência no uso 

 

Kolmogorov 

Smirnov Shapiro Wilk p value Característica 

Logística 
0,271 0,815 p < 0,01 Não-Normal 

Acessibilidade 
0,373 0,734 p < 0,01 Não-Normal 

Fatores Ergonômicos 
0,295 0,761 p < 0,01 Não-Normal 

Padronização de 

Componentes 

0,340 0,758 p < 0,01 Não-Normal 

Facilidade de 

montagem e 

Desmontagem 

0,402 0,694 p < 0,01 Não-Normal 

 

Tabela 34 – Teste de Normalidade (8) 

Fonte: Próprio Autor 

Manutenabilidade 

Operabilidade 

 

Controlabilidade 

 

Kolmogorov 

Smirnov Shapiro Wilk p value Característica 

Logística 
0,288 0,783 p < 0,01 Não-Normal 

Acessibilidade 
0,350 0,643 p < 0,01 Não-Normal 

Fatores Ergonômicos 
0,350 0,643 p < 0,01 Não-Normal 

Padronização de 

Componentes 

0,350 0,643 p < 0,01 Não-Normal 

Facilidade de 

montagem e 

Desmontagem 

0,385 0,630 p < 0,01 Não-Normal 
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Tabela 35 – Teste de Normalidade (9) 

Fonte: Próprio Autor 

Manutenabilidade 

Operabilidade 

 

Tolerância a erros 

 

Kolmogorov 

Smirnov Shapiro Wilk p value Característica 

Logística 
0,316 0,790 p < 0,01 Não-Normal 

Acessibilidade 
0,316 0,790 p < 0,01 Não-Normal 

Fatores Ergonômicos 
0,350 0,643 p < 0,01 Não-Normal 

Padronização de 

Componentes 

0,345 0,763 p < 0,01 Não-Normal 

Facilidade de 

montagem e 

Desmontagem 

0,316 0,790 p < 0,01 Não-Normal 

 

Tabela 36 - Teste de Normalidade (10) 

Fonte: Próprio Autor 

Manutenabilidade 

Operabilidade 

 

Qualidade 

 

Kolmogorov 

Smirnov Shapiro Wilk p value Característica 

Logística 
0,251 0,798 p < 0,01 Não-Normal 

Acessibilidade 
0,300 0,799 p < 0,01 Não-Normal 

Fatores Ergonômicos 
0,340 0,758 p < 0,01 Não-Normal 

Padronização de 

Componentes 

0,255 0,782 p < 0,01 Não-Normal 

Facilidade de 

montagem e 

Desmontagem 

0,255 0,782 p < 0,01 Não-Normal 
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Tabela 37 - Teste de Normalidade (11) 

Fonte: Próprio Autor 

Manutenabilidade 

Operabilidade 

 

Segurança Operacional 

 

Kolmogorov 

Smirnov Shapiro Wilk p value Característica 

Logística 
0,440 0,596 p < 0,01 Não-Normal 

Acessibilidade 
0,326 0,755 p < 0,01 Não-Normal 

Fatores Ergonômicos 
0,419 0,603 p < 0,01 Não-Normal 

Padronização de 

Componentes 

0,271 0,815 p < 0,01 Não-Normal 

Facilidade de 

montagem e 

Desmontagem 

0,212 0,817 p < 0,01 Não-Normal 

 

Nesta parte do questionário, relativo as questões de manutenabilidade e operabilidade, 

foi novamente registrada a completa ausência de normalidade das distribuições de dados 

obtidas, tendo todos os p value inferiores a 1%. 

As Tabelas 38 a 42 abaixo listam os resultados dos testes de normalidade aplicados as 

questões de construtibilidade e operabilidade. 

Tabela 38 - Teste de Normalidade (12) 

Fonte: Próprio Autor 

Construtibilidade 

Operabilidade 

 

Eficiência no uso 

 

Kolmogorov 

Smirnov Shapiro Wilk p value Característica 

Padronização de 

materiais 
0,238 0,81667 p < 0,01 Não-Normal 

Disposição do Layout 0,255 0,78234 p < 0,01 Não-Normal 

Sequenciamento de 

Atividades 
0,290 0,77147 p < 0,01 Não-Normal 

Otimização de técnicas 

e processos de 

construção 

0,238 0,81667 p < 0,01 Não-Normal 
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Tabela 39 – Teste de Normalidade (13) 

Fonte: Próprio Autor 

Construtibilidade 

Operabilidade 

 

Controlabilidade 

 

Kolmogorov 

Smirnov Shapiro Wilk p value Característica 

Padronização de 

materiais 
0,288 0,783 p < 0,01 Não-Normal 

Disposição do Layout 0,316 0,790 p < 0,01 Não-Normal 

Sequenciamento de 

Atividades 
0,272 0,870 p < 0,01 Não-Normal 

Otimização de técnicas 

e processos de 

construção 

0,269 0,799 p < 0,01 Não-Normal 

 

 

Tabela 40 - Teste de Normalidade (14) 

Fonte: Próprio Autor 

Construtibilidade 

Operabilidade 

 

Tolerância a erros 

 

Kolmogorov 

Smirnov Shapiro Wilk p value Característica 

Padronização de 

materiais 
0,367 0,716 p < 0,01 Não-Normal 

Disposição do Layout 0,271 0,815 p < 0,01 Não-Normal 

Sequenciamento de 

Atividades 
0,251 0,798 p < 0,01 Não-Normal 

Otimização de técnicas 

e processos de 

construção 

0,283 0,801 p < 0,01 Não-Normal 
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Tabela 41 - Teste de Normalidade (15) 

Fonte: Próprio Autor 

Construtibilidade 

Operabilidade 

 

Qualidade 

 

Kolmogorov 

Smirnov Shapiro Wilk p value Característica 

Padronização de 

materiais 
0,238 0,817 p < 0,01 Não-Normal 

Disposição do Layout 0,212 0,817 p < 0,01 Não-Normal 

Sequenciamento de 

Atividades 
0,301 0,722 p < 0,01 Não-Normal 

Otimização de técnicas 

e processos de 

construção 

0,251 0,799 p < 0,01 Não-Normal 

 

Tabela 42 - Teste de Normalidade (16) 

Fonte: Próprio Autor 

Construtibilidade 

Operabilidade 

 

Segurança Operacional 

 

Kolmogorov 

Smirnov Shapiro Wilk p value Característica 

Padronização de 

materiais 
0,386 0,805 p < 0,01 Não-Normal 

Disposição do Layout 0,217 0,805 p < 0,01 Não-Normal 

Sequenciamento de 

Atividades 
0,205 0,799 p < 0,01 Não-Normal 

Otimização de técnicas e 

processos de construção 
0,206 0,897 p < 0,01 Não-Normal 

 

Nesta parte do questionário, relativo as questões de construtibilidade e operabilidade, 

foi registrada a completa ausência de normalidade das distribuições de dados obtidas, tendo 

todos os p value inferiores a 1%. 

As Tabelas 43 a 46 abaixo listam os resultados dos testes de normalidade aplicados as 

questões de construtibilidade e Projeto de Engenharia. 
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Tabela 43 - Teste de Normalidade (17) 

Fonte: Próprio Autor 

Construtibilidade 

Projeto de Engenharia 

 

Compatibilidade 

 

Kolmogorov 

Smirnov Shapiro Wilk p value Característica 

Padronização de 

materiais 
0,367 0,705 p < 0,01 Não-Normal 

Disposição do Layout 0,297 0,865 p < 0,01 Não-Normal 

Sequenciamento de 

Atividades 
0,195 0,896 p < 0,01 Não-Normal 

Otimização de técnicas e 

processos de construção 
0,212 0,817 p < 0,01 Não-Normal 

 

Tabela 44 - Teste de Normalidade (18) 

Fonte: Próprio Autor 

Construtibilidade 

Projeto de Engenharia 

 

Segurança 

 

Kolmogorov 

Smirnov Shapiro Wilk p value Característica 

Padronização de 

materiais 
0,166 0,715 p < 0,01 Não-Normal 

Disposição do Layout 0,197 0,895 p < 0,01 Não-Normal 

Sequenciamento de 

Atividades 
0,205 0,901 p < 0,01 Não-Normal 

Otimização de técnicas e 

processos de construção 
0,206 0,717 p < 0,01 Não-Normal 
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Tabela 45 - Teste de Normalidade (19) 

Fonte: Próprio Autor 

Construtibilidade 

Projeto de Engenharia 

 

Seleção de Materiais 

 

Kolmogorov 

Smirnov Shapiro Wilk p value Característica 

Padronização de 

materiais 
0,466 0,605 p < 0,01 Não-Normal 

Disposição do Layout 0,397 0,565 p < 0,01 Não-Normal 

Sequenciamento de 

Atividades 
0,295 0,696 p < 0,01 Não-Normal 

Otimização de técnicas e 

processos de construção 
0,412 0,517 p < 0,01 Não-Normal 

 

Tabela 46 - Teste de Normalidade (20) 

Fonte: Próprio Autor 

Contrutibilidade 

Projeto de engenharia 

 

Funcionalidade 

 

Kolmogorov 

Smirnov Shapiro Wilk p value Característica 

Padronização de 

materiais 
0,666 0,612 p < 0,01 Não-Normal 

Disposição do Layout 0,897 0,825 p < 0,01 Não-Normal 

Sequenciamento de 

Atividades 
0,395 0,876 p < 0,01 Não-Normal 

Otimização de técnicas e 

processos de construção 
0,412 0,849 p < 0,01 Não-Normal 

 

Nesta parte do questionário, relativo as questões de construtibilidade e Projeto de 

Engenharia, foi identificada não normalidade das distribuições de dados obtidas, tendo todos 

os p value inferiores a 1%. 

As Tabelas 47 a 50 abaixo listam os resultados dos testes de normalidade aplicados as 

questões de manutenabilidade e Projeto de Engenharia. 
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Tabela 47 - Teste de Normalidade (21) 

Fonte: Próprio Autor 

Manutenabilidade 

Projeto de engenharia 

 

Compatibilidade 

 

Kolmogorov 

Smirnov Shapiro Wilk p value Característica 

Logística 
0,540 0,786 p < 0,01 Não-Normal 

Acessibilidade 
0,426 0,795 p < 0,01 Não-Normal 

Fatores Ergonômicos 
0,619 0,712 p < 0,01 Não-Normal 

Padronização de 

Componentes 

0,191 0,921 p < 0,01 Não-Normal 

Facilidade de 

montagem e 

Desmontagem 

0,312 0,842 p < 0,01 Não-Normal 

 

Tabela 48 - Teste de Normalidade (22) 

Fonte: Próprio Autor 

Manutenabilidade 

Projeto de engenharia 

 

Segurança 

 

Kolmogorov 

Smirnov Shapiro Wilk p value Característica 

Logística 
0,740 0,626 p < 0,01 Não-Normal 

Acessibilidade 
0,226 0,835 p < 0,01 Não-Normal 

Fatores Ergonômicos 
0,819 0,713 p < 0,01 Não-Normal 

Padronização de 

Componentes 

0,177 0,795 p < 0,01 Não-Normal 

Facilidade de 

montagem e 

Desmontagem 

0,269 0,917 p < 0,01 Não-Normal 
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Tabela 49 - Teste de Normalidade (23) 

Fonte: Próprio Autor 

Manutenabilidade 

Projeto de engenharia 

 

Seleção de Materiais 

 

Kolmogorov 

Smirnov Shapiro Wilk p value Característica 

Logística 
0,640 0,797 p < 0,01 Não-Normal 

Acessibilidade 
0,367 0,786 p < 0,01 Não-Normal 

Fatores Ergonômicos 
0,481 0,603 p < 0,01 Não-Normal 

Padronização de 

Componentes 

0,268 0,812 p < 0,01 Não-Normal 

Facilidade de 

montagem e 

Desmontagem 

0,201 0,881 p < 0,01 Não-Normal 

 

Tabela 50 - Teste de Normalidade (24) 

Fonte: Próprio Autor 

Manutenabilidade 

Projeto de engenharia 

 

Funcionalidade 

 

Kolmogorov 

Smirnov Shapiro Wilk p value Característica 

Logística 
0,550 0,696 p < 0,01 Não-Normal 

Acessibilidade 
0,616 0,875 p < 0,01 Não-Normal 

Fatores Ergonômicos 
0,399 0,593 p < 0,01 Não-Normal 

Padronização de 

Componentes 

0,461 0,795 p < 0,01 Não-Normal 

Facilidade de 

montagem e 

Desmontagem 

0,192 0,807 p < 0,01 Não-Normal 

 

Neste contexto, verificou-se por completo a ausência de normalidade de todas as 

variáveis indicadas, desta forma optou-se pela utilização de técnicas adequadas a dados não 

paramétricos tendo sido escolhido o teste de Hipóteses de Mann-Whitney U. 
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5.1.4. CONFIABILIDADE DO INSTRUMENTO 

Para avaliar a confiabilidade ou consistência interna do instrumento de coleta, foi 

calculado o alfa de cronbach de cada um dos blocos do questionário. Considerando que o pré-

requisito básico para o cálculo do alfa de cronbach é a existência de, no mínimo, 2 questões 

por bloco de questões (BLAND e ALTMAN, 1997), todos os blocos foram avaliados 

individualmente, para, em seguida ser calculado este índice global para todo o questionário.  

Hair et al. (2005) sugerem um alfa de cronbach mínimo de 0,7 para que se garanta 

existir uma boa consistência na escala. Todavia, os autores afirmam que, para estudos de 

caráter exploratório, como a presente pesquisa, valores de alfa acima de 0,6 são aceitáveis.  

No bloco relativo a verificação da importância e conhecimento por parte dos 

respondentes dos atributos de manutenabilidade, verificou-se uma elevada consistência 

interna com ampla maioria tendo resultados acima de 0,7. Os resultados desta parte do 

questionário podem ser verificados na Tabela 51 logo abaixo. 

Tabela 51 - Confiabilidade do Instrumento 

Fonte: Próprio Autor 

 
Alfa de Cronbach se 

retirado 

Acessibilidade 0,797 

Logística 0,722 

Padronização de Componentes 0,735 

Fatores Ergonômicos 0,722 

Facilidades de 

Montagem/Desmontagem 
0,799 

  

No bloco relativo a verificação da utilização dos atributos de manutenabilidade 

verificou-se uma elevada consistência interna com ampla maioria tendo resultados acima de 

0,8. Os resultados desta parte do questionário podem ser verificados nas Tabelas 52 logo 

abaixo. 
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Tabela 52 - Confiabilidade do instrumento (1) 

Fonte: Próprio Autor 

 

Alfa de 

Cronbach 

se retirado 

A sua empresa considera estes atributos de manutenabilidade para a promoção 

de alterações nos projetos de engenharia visando uma maior adaptabilidade as 

necessidades de manutenção? 

0,771 

A sua empresa realiza algum procedimento interno específico para promover 

uma análise crítica para a promoção de alterações ao longo do projeto? 
0,848 

O fator custos, é analisado como balizador para a tomada de decisão entre 

promover ou não as alterações para facilitar a manutenabilidade? 
0,845 

O fator prazo é analisado como balizador para a tomada de decisão entre 

promover ou não as alterações para facilitar a manutenabilidade? 
0,857 

O fator qualidade é analisado como balizador para a tomada de decisão entre 

promover ou não as alterações para facilitar a manutenabilidade? 
0,855 

A Inserção da manutenabilidade no decorrer do projeto acarretaria impactos 

negativos na construtibilidade? 
0,862 

A inserção da manutenabilidade no decorrer do projeto acarretaria impactos 

negativos na operabilidade? 
0,869 

Com base na sua experiência seria viável do ponto de vista financeiro a 

promoção deste modelo de gestão? 
0,855 

 

No bloco relativo a verificação da aderência dos atributos de manutenabilidade e 

construtibilidade verificou-se uma elevada consistência interna com ampla maioria tendo 

resultados acima de 0,7. Os resultados desta parte do questionário podem ser verificados nas 

Tabelas 53 e 54 logo abaixo. 
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Tabela 53 – Confiabilidade do instrumento (2) 

Fonte: Próprio Autor 

Manutenabilidade 

Construtibilidade 

Padronização de 

materiais 
Disposição do Layout 

  
Alfa de Cronbach 

se retirado 

Alfa de Cronbach se 

retirado 

Logística 0,925 0,675 

Acessibilidade 0,945 0,708 

Fatores Ergonômicos 0,925 0,804 

Padronização de 

Componentes 
0,985 0,749 

Facilidade de montagem 

e Desmontagem 
0,957 0,804 

 

Tabela 54 - Confiabilidade do instrumento (3) 

Fonte: Próprio Autor 

Manutenabilidade 

Construtibilidade 

Sequenciamento 

de atividades 

Otimização de técnicas e 

processos de construção 

  
Alfa de Cronbach 

se retirado 

Alfa de Cronbach se 

retirado 

Logística 
0,769 0,912 

Acessibilidade 
0,805 0,943 

Fatores Ergonômicos 
0,805 0,947 

Padronização de 

Componentes 
0,831 0,919 

Facilidade de montagem 

e Desmontagem 
0,826 0,927 

 

No bloco relativo a verificação da aderência dos atributos de manutenabilidade e 

operabilidade verificou-se uma elevada consistência interna com ampla maioria tendo 

resultados acima de 0,8. Os resultados desta parte do questionário podem ser verificados nas 

Tabelas 55 e 56 logo abaixo. 
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Tabela 55 – Confiabilidade do instrumento (4) 

Fonte: Próprio Autor 

Manutenabilidade 

Operabilidade 

Eficiência no uso Controlabilidade Tolerância a erros 

 

Alfa de Cronbach 

se retirado 

Alfa de Cronbach se 

retirado 

Alfa de Cronbach 

se retirado 

Logística 0,926 0,758 0,782 

Acessibilidade 0,957 0,829 0,782 

Fatores Ergonômicos 0,942 0,829 0,796 

Padronização de 

Componentes 
0,951 0,829 0,788 

Facilidade de 

montagem e 

Desmontagem 

0,966 0,831 0,782 

 

Tabela 56 – Confiabilidade do instrumento (5) 

Fonte: Próprio Autor 

Manutenabilidade 

Operabilidade 

Qualidade 
Segurança 

operacional 

 

Alfa de Cronbach se 

retirado 

Alfa de Cronbach se 

retirado 

Logística 0,749 0,720 

Acessibilidade 0,760 0,733 

Fatores Ergonômicos 0,774 0,769 

Padronização de Componentes 0,698 0,726 

Facilidade de montagem e 

Desmontagem 
0,698 0,747 

 

A seguir, no bloco relativo a verificação da aderência dos atributos de 

construtibilidade e operabilidade verificou-se também uma elevada consistência interna com 

ampla maioria tendo resultados acima de 0,85. Os resultados desta parte do questionário 

podem ser verificados nas Tabelas 57 e 58 logo abaixo. 



 130 

Tabela 57 - Confiabilidade do instrumento (6) 

Fonte: Próprio Autor 

Construtibilidade 

Operabilidade 

Eficiência no uso Controlabilidade Tolerância a erros 

 

Alfa de Cronbach 

se retirado 

Alfa de Cronbach 

se retirado 

Alfa de Cronbach se 

retirado 

Padronização de 

materiais 
0,917 0,964 0,873 

Disposição do Layout 0,875 0,983 0,808 

Sequenciamento de 

Atividades 
0,882 0,937 0,808 

Otimização de técnicas e 

processos de construção 
0,917 0,855 0,820 

 

Tabela 58 - Confiabilidade do instrumento (7) 

Fonte: Próprio Autor 

Manutenabilidade 

Operabilidade 

Qualidade 
Segurança 

operacional 

 

Alfa de Cronbach se 

retirado 

Alfa de Cronbach se 

retirado 

Padronização de materiais 0,919 0,821 

Disposição do Layout 0,905 0,830 

Sequenciamento de Atividades 0,845 0,768 

Otimização de técnicas e processos de 

construção 
0,895 0,830 

 

A seguir, no bloco relativo a verificação da aderência dos atributos de 

Manutenabilidade e Projeto de Engenharia verificou-se também uma elevada consistência 

interna com ampla maioria tendo resultados acima de 0,75. Os resultados desta parte do 

questionário podem ser verificados nas Tabelas 59 e 60 logo abaixo. 
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Tabela 59 - Confiabilidade do instrumento (8) 

Fonte: Próprio Autor 

Manutenabilidade 

Projeto de Engenharia 

Compatibilidade Segurança 

  
Alfa de Cronbach se 

retirado 

Alfa de 

Cronbach se 

retirado 

Logística 0,841 0,859 

Acessibilidade 0,799 0,865 

Fatores Ergonômicos 0,801 0,848 

Padronização de Componentes 0,849 0,789 

Facilidade de montagem e 

Desmontagem 
0,849 0,789 

 

Tabela 60 - Confiabilidade do instrumento (9) 

Fonte: Próprio Autor 

Manutenabilidade 

Projeto de Engenharia 

Seleção de Materiais Funcionalidade 

  
Alfa de Cronbach se 

retirado 

Alfa de 

Cronbach se 

retirado 

Logística 0,870 0,851 

Acessibilidade 0,848 0,840 

Fatores Ergonômicos 0,854 0,819 

Padronização de Componentes 0,856 0,838 

Facilidade de montagem e 

Desmontagem 
0,856 0,838 

 

Por fim, no bloco relativo a verificação da aderência dos atributos de Construtibilidade 

e Projeto de Engenharia verificou-se também uma elevada consistência interna com ampla 

maioria tendo resultados acima de 0,85. Os resultados desta parte do questionário podem ser 

verificados nas Tabelas 61 e 62 logo abaixo. 
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Tabela 61 - Confiabilidade do instrumento (10) 

Fonte: Próprio Autor 

Construtibilidade 

Projeto de Engenharia 

Compatibilidade Segurança 

  
Alfa de Cronbach 

se retirado 

Alfa de Cronbach se 

retirado 

Padronização de materiais 0,957 0,988 

Disposição do Layout 0,883 0,997 

Sequenciamento de Atividades 0,888 0,969 

Otimização de técnicas e processos 

de construção 
0,967 0,870 

 

Tabela 62 - Confiabilidade do instrumento (11) 

Fonte: Próprio Autor 

Construtibilidade 

Projeto de Engenharia 

Seleção de Materiais Funcionalidade 

  
Alfa de Cronbach se 

retirado 

Alfa de Cronbach se 

retirado 

Padronização de materiais 0,938 0,979 

Disposição do Layout 0,969 0,957 

Sequenciamento de Atividades 0,979 0,921 

Otimização de técnicas e 

processos de construção 
0,982 0,953 

 

De uma maneira geral, verificou-se a existência de uma excelente consistência interna, 

com um alfa de cronbach médio de cerca de 0,8, o que é superior ao limite mínimo 

recomendado por Hair et al. (2005). Este resultado indica que houve um claro entendimento 

por parte dos respondentes a respeito dos assuntos que estavam sendo avaliados em cada 

questão. 

Verificou-se então que o questionário, como um todo, possui elevada consistência, 

podendo assim ser considerado confiável para a condução da pesquisa, possibilitando a 

utilização de ferramentas estatísticas para analisar e inferir sobre as hipóteses de pesquisa do 

presente estudo. 
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5.1.5. TESTE DE MANN - WHITNEY 

Conforme descrito anteriormente, para que fosse possível avaliar se existe aderência 

entre os atributos de manutenabilidade, construtibilidade, operabilidade e Projeto de 

engenharia, foram conduzidos testes de Mann-Whitney U de forma a se verificar a existência 

de diferença significativa no comportamento das distribuições obtidas.  

O critério de análise do teste consistiu em: 

 Aceitar as hipóteses de convergência e afinidade entre as variáveis quando o p 

value for superior a 1% 

 Rejeitar as hipóteses de convergência e afinidade entre as variáveis quando o p 

value for inferior a 1% 

Para o bloco de questões relacionadas aos atributos de manutenabilidade e 

construtibilidade, cabe destacar que, dentre os atributos estudados, aqueles que demonstraram 

ter diferença significativa entre as médias são as de: 

 Acessibilidade em relação a disposição de layout. 

o Fato este explicado pela dificuldade de adaptação estratégias 

construtivas que levassem a melhorias de layout das instalações e ao 

mesmo tempo trouxessem facilidades de acesso para a manutenção. 

 Acessibilidade em relação a Otimização de técnicas e processos de 

construção. 

o  O que representa uma certa resistência em empreender mudanças 

profundas em técnicas e ferramentas consagradas de construção em 

benefício da manutenabilidade 

 Padronização de componentes em relação a padronização de materiais. 

o  O que também pode ser entendido como resistência a mudanças bem 

como a dificuldade na seleção/alteração de fornecedores por parte dos 

responsáveis pela etapa de construção do ativo 

 Padronização de componentes em relação a sequenciamento de atividades. 

o  O que também pode ser entendido como resistência a empreender 

mudanças nos processos. 

Este resultado indica que, para as demais questões não foram verificadas diferenças 

significativas entre as médias nas duas subculturas, e que de maneira majoritária os atributos 

de manutenabilidade e construtibilidade possuem grande potencial de convergência.  
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Os resultados do teste de hipóteses são apresentados nas Tabelas 63 e 64, logo abaixo. 

Tabela 63 - Teste de Mann Whitney 

Fonte: Próprio Autor 

Manutenabilidade 

Construtibilidade 

Padronização de 

materiais 
Disposição do Layout 

  
Mann - Whitney (p 

Value) 
Mann - Whitney (p Value) 

Acessibilidade 0,423 0,00010 

Logística 0,323 0,198 

Fatores Ergonômicos 0,073 0,166 

Padronização de 

Componentes 
0,013 0,075 

Facilidade de montagem e 

Desmontagem 
0,691 0,728 

 

Tabela 64 – Teste de Mann Whitney (2) 

Fonte: Próprio Autor 

Manutenabilidade 

Construtibilidade 

Sequenciamento de 

atividades 

Otimização de técnicas e 

processos de construção 

  
Mann - Whitney (p 

Value) 
Mann - Whitney (p Value) 

Acessibilidade 
0,485 0,0017 

Logística 
0,095 0,657 

Fatores Ergonômicos 
0,434 0,13 

Padronização de 

Componentes 

0,011 0,639 

Facilidade de montagem e 

Desmontagem 

0,849 0,189 
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Para o bloco de questões relacionadas aos atributos de manutenabilidade e 

operabilidade, cabe destacar que, dentre os atributos estudados, aqueles que demonstraram ter 

diferença significativa entre as médias são as de: 

 Fatores ergonômicos em relação a eficiência no uso,  

o Fato este explicado pela baixa consideração dos projetistas e 

engenheiros de projeto com relação as condições de manutenção dos 

ativos, sendo muitos os projetos fortemente direcionados estritamente 

para a operação desconsiderando-se outras variáveis como a 

manutenabilidade por exemplo. 

 Fatores ergonômicos em relação a tolerância a erros 

o Os projetistas e engenheiros de projeto não levam em consideração de 

maneira adequada a questão dos fatores ergonômicos na concepção do 

projeto. Com isso a manutenção dos ativos se torna inadequada e 

despendiciosa. 

 Fatores ergonômicos em relação a qualidade,  

o Ainda é bastante incipiente a concepção de projetos com claros 

requisitos de qualidade e ao mesmo tempo com requisitos ergonômicos 

adequados, pois mudanças que atendam aos dois atributos ainda são 

vistos como despesas e não como oportunidade de melhoria nos 

projetos. 

 Padronização de componentes em relação a controlabilidade, 

o  Devido a resistências em empreender mudanças no projeto conceitual 

que levem a uma lista de material com materiais de mais fácil reposição 

e tratamento reduzindo assim os tempos de manutenção.  

Os resultados do teste de hipóteses são apresentados nas Tabelas 65 e 66, logo abaixo. 
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Tabela 65 - Teste de Mann-Whitney (3) 

Fonte: Próprio Autor 

Manutenabilidade 

Operabilidade 

Eficiência no uso Controlabilidade Tolerância a erros 

  
Mann - Whitney 

(p Value) 

Mann - Whitney 

(p Value) 

Mann - Whitney (p 

Value) 

Logística 0,425 0,361 0,856 

Acessibilidade 0,209 0,301 0,132 

Fatores Ergonômicos 0,00055 0,598 0,00017 

Padronização de 

Componentes 
0,324 0,0048 0,816 

Facilidade de montagem 

e Desmontagem 
0,182 0,292 0,260 

 

Tabela 66 - Teste de Mann-Whitney (4) 

Fonte: Próprio Autor 

Manutenabilidade 

Operabilidade 

Qualidade 
Segurança 

Operacional 

  
Mann - Whitney 

(p Value) 

Mann - Whitney 

(p Value) 

Logística 
0,503 0,213 

Acessibilidade 
0,051 0,222 

Fatores Ergonômicos 
0,0013 0,166 

Padronização de Componentes 
0,826 0,821 

Facilidade de montagem e Desmontagem 
0,129 0,253 
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Para o bloco de questões relacionadas aos atributos de manutenabilidade e Projeto de 

engenharia, cabe destacar que, dentre os atributos estudados, aqueles que demonstraram ter 

diferença significativa entre as médias são as de: 

 Fatores ergonômicos em relação a compatibilidade, 

o  Fato este explicado pela dificuldade de concepção de projetos de ativos 

com componentes ou sistemas que ocupem espaços não conflitantes e 

ao mesmo tempo com benefícios ergonômicos 

 Acessibilidade em relação a seleção de materiais. 

o  O que representa uma certa resistência em empreender mudanças 

profundas em técnicas e ferramentas consagradas de construção em 

benefício da manutenabilidade. 

 Acessibilidade em relação a segurança. 

o Existe uma resistência (cultural e técnica) sistêmica em promover 

mudanças na concepção dos projetos de construção, tal fato leva a 

projetos com acessibilidade restrita comprometendo a segurança das 

atividades de manutenção. 

 Padronização de componentes em relação a segurança,  

o O que também pode ser entendido como uma dificuldade na 

seleção/alteração de fornecedores por parte dos responsáveis pela etapa 

de construção do ativo 

 Fatores ergonômicos em relação a seleção de materiais 

o O que também pode ser entendido como resistência a empreender 

mudanças nos processos que tragam mais benefícios aos trabalhadores 

envolvidos na execução das atividades. 

 Fatores ergonômicos em relação a funcionalidade.  

o É grande a resistência em promover mudanças no projeto de ativos que 

maximizem o potencial ergonômico, pois existe uma ausência de 

métodos e técnicas, por parte das empresas, que comprovem do ponto 

de vista técnico-econômico o benefício a ser gerado por tais alterações. 

Este resultado indica que, para as demais questões não foram verificadas diferenças 

significativas, e que de maneira majoritária os atributos de manutenabilidade e Projeto de 

engenharia possuem grande potencial de convergência.  

Os resultados do teste de hipóteses são apresentados nas Tabelas 67 e 68, logo abaixo. 
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Tabela 67 - Teste de Mann-Whitney (5) 

Fonte: Próprio Autor 

Manutenabilidade 

Projeto de Engenharia 

Compatibilidade Segurança 

  
Mann – Whitney (p 

Value) 

Mann - Whitney (p 

Value) 

Logística 0,991 0,361 

Acessibilidade 0,209 0,0001 

Fatores Ergonômicos 0,00034 0,598 

Padronização de 

Componentes 
0,324 0,0037 

Facilidade de montagem 

e Desmontagem 
0,182 0,292 

 

Tabela 68 - Teste de Mann-Whitney (6) 

Fonte: Próprio Autor 

Manutenabilidade 

Projeto de Engenharia 

Seleção de Materiais Funcionalidade 

  
Mann – Whitney (p 

Value) 

Mann - Whitney (p 

Value) 

Logística 0,856 0,503 

Acessibilidade 0,0062 0,051 

Fatores Ergonômicos 0,00021 0,0033 

Padronização de 

Componentes 
0,816 0,826 

Facilidade de montagem 

e Desmontagem 
0,260 0,129 

 

De forma geral, verifica-se grande convergência e viabilidade de integração entre os 

atributos de manutenabilidade, construtibilidade, operabilidade e projeto de engenharia, o que 

pôde ser comprovado através do teste de Mann-Whitney U.  

Comprovou-se assim a viabilidade da sinergia das variáveis de estudo de forma 

quantitativo e a seção seguinte explanará as dificuldades e oportunidades de integração das 

mesmas do ponto de vista qualitativo. 
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5.2. RESULTADOS DA PESQUISA QUALITATIVA 

A pesquisa qualitativa foi conduzida através de entrevistas com um total de 16 

especialistas na área de construção e montagem de ativos industriais. Através delas, uma 

análise do conteúdo obtido permitiu a identificação de certa tendência no sentido de prover os 

ativos com melhores condições de manutenção, e foram obtidas diversas barreiras e fatores 

críticos de sucesso para a formulação de estratégias que possibilitassem o alcance deste 

objetivo. 

5.2.1. ENTREVISTAS COM ESPECIALISTAS 

Buscou-se uma diversificação de perfis dos entrevistados para que fosse obtida uma 

visão ampla da manutenção em diferentes organizações. Predominantemente, foi possível 

destacar uma ideia predominante por parte dos entrevistados: A importância de profissionais 

especializados em manutenção participarem de discussões relativas ao projeto durante toda 

sua extensão, desde a confecção do projeto técnico a operação dos ativos industriais. 

Nesta seção serão comentadas as respostas itens a itens das entrevistas realizadas. 

1. Como ocorre a gestão da manutenção na sua organização? Existe algum 

modelo implementado? 

Tal item buscou extrair do entrevistado sua percepção acerca da importância de 

investir em tecnologias e na formalização de uma clara de estratégia de manutenção por parte 

da organização. 

Sendo assim, verificou-se que a totalidade das empresas dos entrevistados possuem 

normas e procedimentos de manutenção formalmente constituídos nas empresas, contudo em 

diferentes graus.  

Vale a pena destacar certo embaraço dos entrevistados com relação a disposição das 

organizações em investir em novas tecnologias de manutenção visando a maximização de sua 

eficiência operacional, havendo uma clara preferência por investimentos em melhoria 

contínua em tecnologias já existentes e pouca ou quase nenhuma iniciativa inovadora. 

2. Pense em uma situação em que a manutenção tenha tido um alto desempenho. 

Em sua opinião, quais são os fatores críticos de sucesso que contribuíram 

para este desempenho da manutenção? Como eles são buscados pela 

organização? 

De maneira predominante os entrevistados acreditam que uma boa gestão é obtida 

através do fluxo ótimo de informações nas organizações, sendo este o fator crítico de sucesso 

em manutenção mais mencionado. De maneira complementar os outros fatores de sucesso 

mencionados foram: 
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1) Planejamento eficiente  

Os entrevistados ressaltaram inúmeras vezes a necessidade de fortalecer a cultura 

do planejamento como forma de aumentar a previsibilidade das ações, dotando a 

organização de meios de melhorar continuamente as operações. 

2) Cadeia de fornecimento adequada  

Os entrevistados também realçaram a importância de cultivar relações próximas 

com os fornecedores para melhorar o fluxo de materiais, reduzindo tempo de 

manutenção e melhorando a qualidade da operação. 

3) Terceirização operacional da manutenção. 

Por fim, a terceirização foi citada como vantagem competitiva pois garante uma 

melhor qualidade na execução das atividades, dada a especialidade da empresa 

contratada. 

Para alcança-los foi praticamente unânime a necessidade de um esforço de gestão na 

busca por modelos e ferramentas que permitam a melhoria e integração dos processos de 

manutenção que permeiam a organização. 

3. Agora pense em uma situação em que a manutenção não tenha tido um 

desempenho satisfatório. Em sua opinião quais são os fatores críticos de 

insucesso que contribuíram para este desempenho da manutenção?  

Como já esperado, situações negativas são refratárias para os entrevistados, onde 

praticamente foram citados as respostas do item anterior em contexto negativo, como por 

exemplo, a falta de planejamento, dificuldades de comunicação, entre outras, levando a crer 

que os fatores críticos de sucesso apontados anteriormente soam mais como uma esperança de 

obtenção futura do que uma realidade atual em suas organizações, ou seja pode-se inferir 

assim que existe um espaço muito grande para empreender melhorias em seus sistemas de 

manutenção que os levem a uma maior efetividade nas operações. 

4. Na elaboração de projetos de engenharia, diversas variáveis devem ser 

consideradas, tais quais construtibilidade, operabilidade e manutenabilidade. 

Como a sua empresa procede para desenvolver um planejamento que 

contemple estas características nas diversas fases de projeto? 

Neste item foi possível verificar que os conceitos de construtibilidade e operabilidade 

dos ativos já estão sedimentados nas organizações, porém o mesmo não pode ser dito acerca 

da manutenabilidade.  

Apesar dos avanços em estudos acerca da manutenção industrial, ainda é muito 

incipiente a movimentação das organizações em realizarem estudos que levem a modelos de 

gestão que antecipem a questão da manutenção para fases iniciais de definições de projeto e 

até mesmo na fase de construção, de forma a proverem ativos mais aderentes a manutenção. 
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Fato este corroborado pela pesquisa bibliográfica realizada apontando para poucos trabalhos 

publicados nesta linha. 

Empresas de grande porte estudadas já caminham na produção de projetos técnicos 

com a participação do setor de manutenção, sem, contudo, ter sido possível verificar se esta 

participação é efetiva ou não na tomada de decisões, tendo em vista as dificuldades culturais 

de empreenderem mudanças contundentes e significativas em processos e técnicas 

consagradas nas organizações. 

As respostas destas questões estão alinhadas com a pesquisa quantitativa, na medida 

que apesar de estarem cientes dos conceitos de manutenabilidade, as empresas ainda não 

empregam o conceito de maneira efetiva em seus processos. 

5. Existe algum procedimento interno específico para promover uma análise 

crítica para a introdução destas variáveis ao longo do projeto? Caso positivo 

comente sobre a sua condução e análise dos resultados. 

De todos os entrevistados apenas foi possível notar em uma organização, uma empresa 

brasileira de grande porte do setor petrolífero, a existência de um procedimento formal de 

inclusão do setor de manutenção nas reuniões de análise crítica de projeto durante todas as 

fases do ciclo de vida, de forma a claramente empreender um esforço de manutenabilidade, 

que resulte em ganhos financeiros e operacionais, através da redução de tempo de intervenção 

em atividades de manutenção bem como um objetivo claro de no longo prazo conseguir 

reduzir as paradas programadas de manutenção. 

Tal iniciativa ainda não encontra eco em outras organizações com ações 

predominantemente isoladas e informais. 

6. Comente acerca de algum projeto onde se fez necessário avaliar estas 

características. Quais as principais dificuldades e os resultados obtidos? 

Ainda reside de maneira predominante uma resistência em empreender mudanças 

estruturais nos modelos de gestão já consagrados nas organizações, sendo tais mudanças 

vistas como gastos desnecessários e que podem comprometer a eficiência e a segurança. 

Contudo verificou-se que em ativos em operação já existem casos de alterações nos 

projetos iniciais para facilitarem operações de manutenção que foram problemáticas no 

passado, uma importante vantagem introduzida pelas boas práticas das lições aprendidas. 

Um relevante depoimento obtido de um gestor que participou da construção de uma 

plataforma de petróleo retrata as dificuldades. 

“A cada quatro meses fazíamos uma análise crítica junto com o pessoal operacional da 

Plataforma e o outro grupo da manutenção. A principal dificuldade era agregar as posições 

em algumas situações contraditórias entre as equipes de Operação x Manutenção” 
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7. Em qual fase de projeto deve ser empreendido o maior esforço para adequar 

o projeto as necessidades de manutenção? Favor enumerar em ordem de 

importância? 

De forma majoritária os entrevistados apontaram que o melhor momento para 

introduzir a manutenabilidade é: 

1)  No projeto de engenharia; 

2) Fase de construção; 

3) Fase de operação do empreendimento. 

Tal resultado é um tanto contraditório e revela que apesar de conceitualmente correto, 

não é o que ocorre na prática, pois como foi visto na pesquisa quantitativa, inúmeras 

dificuldades de promoção de alterações de projeto para melhorar a manutenabilidade foram 

levantadas  

E apesar de amplamente reconhecerem que o momento ideal de lidar com a 

manutenção é na concepção do projeto, o que ocorre realmente é a manutenção reativa no 

momento da entrada em operação do ativo. 

8. Como o senhor avaliaria a possibilidade de promover alterações no projeto 

básico de engenharia de forma a torná-lo mais aderente as necessidades de 

manutenção? Quais os benefícios poderiam ser gerados? 

Para os entrevistados se faz necessário uma análise de Custo & Benefício. Entretanto 

normalmente o benefício é muito grande, pois se evita o retrabalho após a construção e o 

início da operação. 

Contudo, muitas dificuldades foram levantadas e praticamente nenhum entrevistado se 

dispôs a explicitar se de alguma forma seria possível promover tais operações em algum 

projeto em andamento. 

9. Quais os riscos, dificuldades o senhor poderia enumerar (em ordem de 

importância) para a promoção desta adequação? 

Foram recorrentes entre os entrevistados os riscos: 

 Aumento dos custos de construção; 

Tal risco foi o mais citado, tendo sido recorrentemente citado como principal 

impeditivo para o alcance de uma maior manutenabilidade dos projetos. 

Tal fato está em consonância com a pesquisa quantitativa que identificou 

grandes restrições de custos na promoção de alterações de projetos já consagrados e 

comprovadamente funcionais em benefício da manutenção. 
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 Atendimento dos prazos 

A preocupação com atrasos na entrega dos empreendimentos também foi 

fortemente citada, o que pode comprometer a imagem da empresa e incorrer em mais 

despesas financeiras. 

Existe uma cultura de resistência muito grande a inovação no setor de 

construção e montagem de ativos. 

 Qualidade 

Tendo em vista o reconhecimento dos custos e prazo como riscos potenciais, 

nada mais natural do que a preocupação das organizações com a qualidade do 

empreendimento, tendo em vista que tais alterações teriam a capacidade de alterar 

alguns processos, o que requereria estudos de viabilidade para adequação. 

 Prejudicar a eficiência de operação 

Na ausência de estudos que comprovassem os benefícios da manutenabilidade, 

as empresas são refratárias em promover mudanças que possam vir a impactar a 

operação tendo em vista o risco de tornar o empreendimento ineficiente e deficitário. 

 As dificuldades de atender simultaneamente os custos, operacionalidade e 

manutenabilidade. 

Foi identificada a carência de métodos e técnicas de decisão multivariadas para 

a concepção do projeto, sendo comum uma análise mais benéfica para uma área 

específica, ou seja, a área de desenvolvimento do projeto, com pouca participação da 

fabricação, operação e manutenção nas decisões de projeto. 

10. Ao se deparar com a situação descrita nas duas perguntas acima, quais os 

fatores (atributos tais quais custos, prazo, qualidade, etc) são analisados como 

balizadores para a tomada de decisão entre promover ou não a alteração? 

Favor colocá-los em ordem de importância. 

Primordialmente foram tratados como balizadores os: 

1)  Custos; 

A questão dos custos da modificação tem se mostrado como eixo central por 

parte dos entrevistados. E tal resultado também é evidenciado na pesquisa quantitativa. 

2) Prazo; 

O prazo, também recorrentemente citado, é visto como inibidor das alterações, 

porém de maneira menos inflexível que a questão dos custos envolvidos. 
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3) Qualidade; 

A qualidade, que deveria ser uma preocupação primordial, surgiu com menos 

frequência, tendo em vista que as empresas creem ser possível algum tipo de inovação 

na manutenção sem comprometer a qualidade do empreendimento. 

4) Viabilidade técnico econômica; 

O investimento em inovação ainda é incipiente o que provoca receio nas 

organizações acerca da viabilidade de promover alterações em projetos que realmente 

incrementem a manutenção. 

As empresas relatam carecer de mão de obra qualificada para liderarem 

processos direcionados a inovação. 

5) Segurança do trabalho. 

A questão da segurança do trabalho também foi citada com frequência, contudo 

tal citação entra em colisão com o identificado na pesquisa quantitativa, a qual 

identificou grande resistência a promoção de boas condições ergonômicas nas 

instalações. 

Tal fato evidencia uma clara diferença entre o discurso teórico e as ações 

efetivamente realizadas pelas organizações na gestão dos seus empreendimentos. 

11. Existe algum projeto no qual o cliente solicitou um projeto de engenharia 

mais aderente as necessidades de manutenção? 

Todos os entrevistados foram enfáticos em relatarem que ainda não passaram por esta 

experiência e que o esforço de incremento de manutenabilidade surgia no decorrer do projeto. 

Esta questão é mais uma evidência de como a preocupação com a manutenção na fase de 

concepção do projeto ainda é recente por parte das empresas.  

De todos os entrevistados apenas um relatou a existência de um grupo de trabalho 

multidisciplinar (Engenharia, inspeção, manutenção, operação, construção) responsável por 

conceber um projeto que fosse capaz de contemplar as necessidades de todos os envolvidos, 

de forma a prover uma operação mais segura, de manutenção mais ágil e previsível e que 

pudesse ser construída de maneira mais eficiente. 

Contudo tal grupo de trabalho ainda era inicial e não existia nenhum produto formal a 

ser explorado para verificar sua viabilidade. 
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12. Podemos apontar alguns atributos facilitadores da manutenção tais quais: 

Acessibilidade, logística, padronização de componentes, fatores ergonômicos e 

facilidades de montagem/desmontagem. Além desses o senhor pode sugerir 

mais algum? Discorda de algum desses?  

Foi unânime entre os entrevistados a considerações de tais atributos como 

fundamentais para a manutenabilidade não surgindo de forma consistente nenhum atributo 

adicional. 

Cabe destacar que na opinião dos mesmos os atributos mais importantes a serem 

considerados foram os de  

1) Acessibilidade  

Existe uma reclamação muito grande entre os profissionais da manutenção 

com relação a acessibilidade das instalações, o que acarreta em atividades de 

manutenção com elevado tempo de execução e também com alto grau de 

dificuldade, comprometendo a segurança do pessoal envolvido. 

2) Padronização dos componentes  

Outra queixa recorrente é com a dificuldades impostas pela má qualidade e 

falta de padronização dos materiais o que eleva o custo e aumenta o tempo de 

pedido de ressuprimento de componentes para a atividade de manutenção. 

Como solução, a mais frequente foi para modernizar as relações com 

fornecedores e padronizar os componentes na fase de concepção do projeto. 

13. Em qual fase do projeto estes atributos são avaliados? E como isso é feito? 

De forma majoritária eles acreditam que tais atributos devem ser levados ao 

conhecimento dos projetistas e engenheiros de forma a introduzi-los ainda no projeto 

conceitual, porém a experiência de campo aponta para muitas mudanças de projeto durante a 

etapa de construção, sendo tal etapa também uma boa oportunidade de implementação da 

manutenabilidade. 

Contudo, de maneira complementar, deve haver a participação de mais especialidades 

na tomada de decisão, de forma a dotar o projeto de mais manutenabilidade e melhor 

condição de construção e operação 

Tal fato corrobora a pesquisa quantitativa, porém ainda são poucos os exemplos 

práticos que puderam ser evidenciados com sua execução. 
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14. Mesmo com o incremento do projeto básico de engenharia e na etapa de 

construção, ainda é necessária a preocupação com a manutenção na fase de 

operação. Como a empresa organiza a manutenção corretiva? 

Percebe-se que a manutenção pós-operação já se encontra bastante consolidada nas 

organizações, contudo os entrevistadores enxergam grandes possibilidades de melhoria de 

gestão da manutenção no momento que for possível levar a manutenção para etapas previas 

como o projeto e a construção. 

Para os entrevistados, um projeto com mais manutenabilidade teria capacidade de 

passaria por menos intervenções corretivas, o que incorreria em maior disponibilidade do 

equipamento. Adicionalmente, as manutenções necessárias seriam mais ágeis e facilitariam o 

retorno a plenitude operacional dos empreendimentos. 

15. Comente alguma situação onde houve sucesso na manutenção corretiva. 

Quais os fatores o senhor atribui o sucesso desta intervenção? 

O comprometimento da equipe aliado a políticas de reconhecimento foi um fator de 

sucesso bastante apontado pelos especialistas, corroborando as afirmações encontradas na 

literatura de que uma boa política de RH tem potencial de elevar a eficiência organizacional. 

Por outro lado, foi bastante citado pelos entrevistados a evolução da curva de 

aprendizagem nas atividades de manutenção, que se tornou possível devido ao sistemático 

registro de falhas aliado a uma cultura de melhoria através de lições aprendidas. 

A concepção de novos recursos de tecnologia da informação também foi citada como 

fator de melhoria na gestão da manutenção, reduzindo o tempo de atividades e minimizando 

erros. 

Adicionalmente, uma cultura de planejamento também é capaz de promover melhorias 

nos processos de manutenção aumentando a previsibilidade e reduzindo custos e o tempo de 

intervenção. 

16. Comente alguma situação onde houve insucesso na manutenção corretiva. 

Quais os fatores o senhor atribui o insucesso desta intervenção? 

A questão de falta de planejamento adequado das atividades de manutenção foi a mais 

abordada pelos entrevistadores, sendo considerado um fator crítico impactante ao sucesso da 

manutenção 

A seguir foi destacado a dificuldade de obtenção de mão de obra qualificada para 

otimizar este processo bem como a de obter modelos de gestão mais eficientes, o que faz as 

organizações incorrerem em perdas com retrabalho e com despesas de treinamento. 

Outro ponto bastante destacado foi a dificuldade de obtenção de materiais de reposição 

em tempos adequados devido a pouca qualificação e especialização de fornecedores no 

mercado nacional. 
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17. A organização possui alguma sistemática de registro dos problemas 

encontrados na manutenção dos equipamentos de forma a buscar soluções 

evitando nova ocorrência em novos equipamentos? Caso positivo, como 

ocorre esta realimentação? Cite as principais dificuldades encontradas. 

Foi relatada com certa constância a existência de sistemáticas de acompanhamento nos 

projetos de forma a identificar os riscos e criar mecanismos que fossem eficazes em atuar em 

sua prevenção. 

Como dificuldade em sua implementação foi citado com frequência a dificuldade de 

manter um sistema eficaz de prevenção aos riscos devido ao elevado turnover dos 

funcionários comprometendo a evolução da curva de aprendizagem. Outro problema 

recorrente foi relativo as constantes alterações de escopo promovidas nos projetos 

dificultando uma atitude proativa na detecção de dificuldades. 

As entrevistas realizadas elucidaram algumas questões não explicadas adequadamente 

na pesquisa quantitativa, o que possibilitou a tomada de decisão acerca das hipóteses de 

estudo.  

A seção abaixo explicitará as análises realizadas e os critérios utilizados, de forma a 

compreender todo o processo envolvido na aceitação ou rejeição das hipóteses, possibilitando 

a validação final do modelo de gerenciamento proposto. 
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6. AVALIAÇÃO DAS HIPÓTESES DE ESTUDO 

Nesta seção é realizada a discussão dos resultados encontrados à luz da literatura e dos 

dados coletados na pesquisa de campo e tratados estatisticamente na seção anterior.  

O presente estudo se propôs a verificar a viabilidade da inserção dos atributos de 

manutenabilidade nas diversas etapas do desenvolvimento dos empreendimentos complexos 

(ativos industriais), tais quais plataformas, navios, refinarias, dentre outros. 

Para tanto, podemos inferir 5 hipóteses que refletem estas relações: 

H1: Os atributos de manutenabilidade são aderentes aos atributos de construtibilidade 

H2: Os atributos de Manutenabilidade são aderentes aos atributos de operabilidade 

H3: Os atributos de Projeto de Engenharia são aderentes aos atributos de 

Manutenabilidade 

H4: Os atributos de Projeto de Engenharia são aderentes aos atributos de 

construtibilidade 

H5: Os atributos de Construtibilidade são aderentes aos atributos de operabilidade 

A primeira hipótese (H1) foi parcialmente confirmada pelo teste de Mann Whitney 

aplicado anteriormente o qual revelou uma grande consistência entre praticamente todos os 

atributos de manutenabilidade e construtibilidade.  

De um total de 5 atributos de manutenabilidade confrontados com 4 de 

construtibilidade, obtém-se um total de 20 inter-relações, das quais apenas 4 se mostraram 

incompatíveis, levando a inferência de existir forte correlação entre os atributos de maneira 

geral. 

As Tabelas 69 e 70 abaixo explicitam as relações de aderência. 
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Tabela 69 – Aderência entre os atributos 

Fonte: Próprio Autor 

 Manutenabilidade 

Construtibilidade 

Padronização de 

materiais 
Disposição do Layout 

  Aderente 

Acessibilidade Sim Não 

Logística Sim Sim 

Fatores Ergonômicos Sim Sim 

Padronização de 

Componentes 
Não Sim 

Facilidade de montagem e 

Desmontagem 
Sim Sim 

  

Tabela 70 – Aderência entre os atributos 

Fonte: Próprio Autor 

Manutenabilidade 

Construtibilidade 

Sequenciamento de 

atividades 

Otimização de técnicas e 

processos de construção 

  Aderente 

Acessibilidade 
Sim Não 

Logística 
Sim Sim 

Fatores Ergonômicos 
Sim Sim  

Padronização de 

Componentes 
Não Sim 

Facilidade de montagem e 

Desmontagem 

Sim  Sim 
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O Quadro 17 e a Figura 41 abaixo ilustram a correlação dos atributos estudados: 

Quadro 17 - Legendas 

Fonte: Autor 

Padronização de materiais PM 

Disposição do Layout DL 

Sequenciamento de atividades AS 

Otimização de técnicas e processos de construção OT 

 

 

Figura 41 - Avaliação H1 

Fonte: Autor 

A segunda hipótese (H2) foi também parcialmente confirmada pelo teste de Mann 

Whitney aplicado anteriormente o qual revelou uma grande consistência entre praticamente 

todos os atributos de manutenabilidade e operabilidade.  

De um total de 5 atributos de manutenabilidade confrontados com 5 de operabilidade, 

obtém-se um total de 25 inter-relações, das quais apenas 4 se mostraram incompatíveis, 

levando a inferência de existir forte correlação entre os atributos de maneira geral. 

As Tabelas 71 e 72 abaixo explicitam as relações de aderência. 
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Tabela 71 - Aderência entre os atributos 

Fonte: Próprio Autor 

Manutenabilidade 

Operabilidade 

Eficiência no uso Controlabilidade Tolerância a erros 

  Aderência 

Logística Sim Sim Sim 

Acessibilidade Sim Sim Sim 

Fatores Ergonômicos Não Sim Não 

Padronização de 

Componentes 
Sim Não Sim 

Facilidade de montagem 

e Desmontagem 
Sim Sim Sim 

 

Tabela 72 - Aderência entre os atributos  

Fonte: Próprio Autor 

Manutenabilidade 

Operabilidade 

Qualidade 
Segurança 

Operacional 

  Aderência 

Logística 
Sim Sim 

Acessibilidade 
Sim Sim 

Fatores Ergonômicos 
Não Sim 

Padronização de Componentes 
Sim  Sim 

Facilidade de montagem e Desmontagem 
Sim Sim 
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O Quadro 18 e a Figura 42 abaixo ilustram a correlação dos atributos estudados: 

Quadro 18 – Legendas (1) 

Fonte: Autor 

Eficiência no uso EU 

Controlabilidade CO 

Tolerância a erros TE 

Qualidade QA 

Segurança Operacional SO 

 

 

Figura 42 - Avaliação H2 

Fonte: Autor 

A terceira hipótese (H3) foi também parcialmente confirmada pelo teste de Mann 

Whitney aplicado anteriormente o qual revelou uma grande consistência entre praticamente 

todos os atributos de manutenabilidade e Projeto de engenharia  

De um total de 5 atributos de manutenabilidade confrontados com 4 de Projeto de 

Engenharia, obtém-se um total de 20 inter-relações, das quais apenas 6 se mostraram 

incompatíveis, levando a inferência de existir forte correlação entre os atributos de maneira 

geral. 
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As Tabelas 73 e 74 abaixo explicitam as relações de aderência. 

Tabela 73 - Aderência entre os atributos 

Fonte: Próprio Autor 

Manutenabilidade 
Projeto de Engenharia 

Compatibilidade Segurança 

  
Mann - Whitney (p 

Value) 

Mann - Whitney (p 

Value) 

Logística Sim Sim 

Acessibilidade Sim Sim 

Fatores Ergonômicos Não 0,598 

Padronização de Componentes Sim Não 

Facilidade de montagem e 

Desmontagem 
Sim Sim 

 

Tabela 74 - Aderência entre os atributos 

Fonte: Próprio Autor 

Manutenabilidade 
Projeto de Engenharia 

Seleção de Materiais Funcionalidade 

  Mann - Whitney (p Value) 
Mann - Whitney 

(p Value) 

Logística Sim Sim 

Acessibilidade Não Não 

Fatores Ergonômicos Não Não 

Padronização de Componentes Sim Sim 

Facilidade de montagem e 

Desmontagem 
Sim Sim 

 

O Quadro 19 e a Figura 43 abaixo ilustram a correlação dos atributos estudados: 

Quadro 19 – Legendas (2) 

Fonte: Autor 

Compatibilidade CP 

Segurança SE 

Seleção de Materiais SM 

Funcionalidade FU 
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Figura 43 - Avaliação H3 

Fonte: Autor 

A quarta (H4) e quinta hipótese (H5) foram confirmadas através das estatísticas 

descritivas entre os atributos e as entrevistas realizadas com especialistas e acadêmicos, tendo 

em vista serem hipóteses já bastante aceitas pela comunidade acadêmica e que serviam apenas 

para complementar os objetivos da pesquisa, restando comprovado assim existir aderência 

entre os s atributos estudados. 

As respostas das entrevistas e do questionário revelaram grande consistência entre os 

atributos de operabilidade e construtibilidade, bem como de construtibilidade e Projeto de 

engenharia tornando clara e verdadeira a inferência de que já existe participação maciça de 

especialistas na operação do ativo na concepção das estratégias de construção e também já 

existe uma forte preocupação dos projetistas em conceber um projeto mais aderente às 

necessidades da equipe de construção.  

6.1. PLANEJAMENTO FEL MANUTENÇÃO 

Buscou-se extrair dos entrevistados através elementos que pudessem fornecer 

sugestões de entregáveis para compor as fases da metodologia FEL com foco em introduzir os 

conceitos de manutenabilidade permeando todo o processo. 

A Tabela 75 abaixo explicita os produtos obtidos. 
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Tabela 75 – FEL MANUTENÇÃO- Fase Planejamento 

Fonte: Próprio Autor 

 

ITEM 

 
ENTREGAVEL DESCRIÇÃO OBJETIVO 

1.1 

Plano de 

Gerenciamento do 

Projeto 

 

O Plano de Gerenciamento do 

Projeto determina a forma como 

as diversas atividades envolvidas 

no projeto serão conduzidas e 

como elas interagem. Deve 

estabelecer sistemática objetiva 

para tomada de decisões ao longo 

do projeto de forma a envolver 

todos os setores, inclusive a 

manutenção. 

 

Estabelecer regras claras para a 

gestão do projeto e garantir 

maior previsibilidade e controle. 

1.2 
Análise Crítica de 

Projeto 

 

É o documento inicial do projeto 

que apresenta os objetivos, metas, 

premissas, restrições e orçamento 

a serem seguidas pela equipe do 

projeto. Deve ser realizada por 

um grupo de trabalho 

multidisciplinar com obrigatória 

presença do setor de manutenção. 

 

Formalizar o início do Projeto 

1.3 Escopo do projeto 

Documento que oficializa o 

escopo de trabalho. Deve haver 

ampla concordância do setor de 

manutenção e engenharia do 

projeto para ajustar o mesmo de 

forma a conceber maior 

manutenabilidade ao projeto. 

Dotar o projeto a ser executado 

de maiores características 

inerentes a manutenabilidade, 

sem descuidar da 

construtibilidade e 

operabilidade. 

1.4 
Análise de Risco 

do Projeto 

A Análise de Risco do Projeto 

identifica ameaças e 

oportunidades propiciadas pela 

alteração do projeto para maior 

adaptabilidade da manutenção. 

O plano de respostas aos riscos 

deve estar sempre atualizado, 

priorizando aqueles com maior 

probabilidade de ocorrência x 

impacto. 

Identificar os riscos e elaborar o 

plano de resposta aos riscos 

identificados. 

1.5 Orçamento 

Documento mestre para os 

desembolsos permitidos para o 

projeto 

Verificar viabilidade das 

alterações do projeto de 

engenharia mais aderente as 

necessidades de manutenção 

1.6 
Bens e Serviços 

críticos 

É uma notificação interna ao 

departamento de Compras para 

adquirir determinada quantidade 

de mercadorias ou serviços. Deve 

haver análise da descrição dos 

materiais para facilitar os 

trabalhos da manutenção. 

Requisitar bens e serviços, cuja 

dificuldade de aquisição possa 

comprometer a execução do 

projeto na data prevista. 

1.7 Portão 1 

É uma verificação da fase 

"Planejamento", com foco na 

identificação do escopo e de bens 

e serviços críticos. 

Identificar eventuais desvios no 

Projeto e recomendar correções. 
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Na Tabela 76 abaixo são verificados os entregáveis pertinentes a fase de construção 

bem como os critérios para a aprovação no portão de verificação número 2. 

Tabela 76 – FEL MANUTENÇÃO - Fase Execução 

Fonte: Próprio Autor 

 

ITEM 

 
ENTREGAVEL DESCRIÇÃO OBJETIVO 

2.1 

Memorial Descritivo 

dos Serviços a serem 

executados 

O Memorial Descritivo de Serviços 

define as premissas de planejamento e 

aprimora as estratégias que serão 

utilizadas na construção. 

Como existem 

divergências e alterações 

entre o planejado e o 

executado, deve-se 

garantir presença do setor 

de manutenção para que 

o mesmo participe de 

eventuais tomadas de 

decisão inerentes as 

estratégias de construção 

com o objetivo de 

minimizar impactos na 

manutenção 

2.2 Plano de SMS 

O Plano de SMS identifica e analisa os 

impactos de segurança, meio ambiente 

e saúde do Projeto. 

Importante instrumento 

de verificação se de fato 

as alterações propostas 

pela manutenção não 

impactam as estratégias 

de construção e operação 

do ponto de vista da 

segurança 

2.3 
Análise de Risco do 

Projeto 

A Análise de Risco do Projeto 

identifica ameaças e oportunidades de 

serem concebidas estratégias de 

construção mais aderentes a 

manutenção 

O plano de respostas aos riscos deve 

estar sempre atualizado, priorizando 

aqueles com maior probabilidade de 

ocorrência x impacto. 

Identificar os riscos e 

elaborar o plano de 

resposta aos riscos 

identificados. 

2.4 Orçamento 
Conjunto dos gastos estimados para o 

projeto de Parada Programada. 

Estimar o Orçamento da 

Parada de forma a 

alimentar o PAN. 

2.5 Portão 2 

É uma verificação da fase "Execução", 

com foco na identificação de melhores 

estratégias de construção para ampliar 

manutenabilidade. 

Identificar eventuais 

desvios no Projeto e 

recomendar correções. 

 

Na Tabela 77 abaixo são verificados os entregáveis pertinentes a fase de cooperação 

bem como os critérios para a aprovação no portão de verificação número 3. 
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Tabela 77 – FEL MANUTENÇÃO - Fase Operação 

Fonte: Próprio Autor 

 

ITEM 

 
ENTREGAVEL DESCRIÇÃO OBJETIVO 

3.1 Plano de Manutenção 

Determina a forma como 

as diversas atividades 

envolvidas na manutenção 

serão conduzidas e como 

elas interagem. 

Prover o projeto de resposta 

rápida e confiável para as 

atividades de manutenção 

3.2 Confiabilidade 
Relatório contendo o 

histórico de manutenção 

Dotar o projeto de melhor 

programação de manutenção 

baseada no histórico de falhas 

3.3 Bens e Serviços 

É uma notificação interna 

ao departamento de 

Compras para adquirir 

determinada quantidade de 

mercadorias ou serviços, 

Prover o projeto de peças 

sobressalentes para as atividades 

de manutenção. 

3.4 
Plano de Liberação e 

Retorno Operacional 

 

 

O Plano de Liberação e 

Retorno Operacional 

abrange todas as operações 

de Liberação, Bloqueio e 

Inertização do 

equipamento a ser 

manutenido. 

 

 

Definir os procedimentos 

técnicos com as respectivas 

etapas, durações, recursos e 

controles. 

3.5 Plano de SMS 

O Plano de Segurança, 

Meio Ambiente e Saúde 

contemplam os 

procedimentos e regras de 

SMS a serem observados 

ao longo da fase de 

Execução da manutenção, 

bem como a sua 

divulgação. 

Abranger atividades específicas 

do equipamento a ser 

manutenido, abordando 

situações atípicas. 

3.6 

Material Didático para 

Treinamento da Equipe 

da Manutenção 

Treinamento e 

conscientização da força 

de trabalho envolvida na 

manutenção visando 

conhecer as interfaces 

multidisciplinares, 

nivelamento de 

informações, reafirmando 

os itens críticos de 

execução e enfatizando os 

preceitos de SMS. 

Promover o treinamento e 

conscientização de toda força de 

trabalho envolvida na 

manutenção com assuntos 

relacionados aos aspectos de 

SMS. 

3.7 Portão 3 

É uma verificação do 

avanço da fase 

"Detalhado" do Projeto. 

Com foco nas requisições 

de bens e serviços críticos. 

Identificar eventuais desvios no 

Projeto e recomendar correções. 

 

Verificou-se assim a plena adequação da metodologia FEL na busca por um modelo 

integrado de gestão mais eficiente às necessidades da manutenção com a obtenção de 
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produtos com diretrizes consistentes para criar uma cultura de manutenção aperfeiçoada nos 

projetos. 

A Figura 44 abaixo ilustra o modelo final obtido. 

 

Figura 44 - Modelo FEL MANUTENÇÃO 

Fonte: Próprio autor 

6.2. FATORES CRITICOS DE SUCESSO 

Ao longo da produção do presente trabalho foi possível, através da pesquisa quali-

quanti analisar como as empresas trabalhavam a questão da manutenabilidade no contexto dos 

projetos complexos e que fatores de sucesso e barreiras existiam dentro delas.  

No Quadro 20 abaixo, as barreiras e os fatores críticos de sucesso são postos lado a 

lado.  
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Quadro 20 – Fatores críticos de sucesso e barreiras 

Fonte: Próprio Autor 

Barreiras Fatores Críticos de sucesso 

Recursos: Falta de visão estratégica em 

visualizar os ―gastos‖ com manutenção 

como investimentos capazes de gerar 

benefícios futuros 

Planejamento: Área responsável por prever, 

gerir as necessidades, sendo crucial no 

desenvolvimento de uma manutenção eficiente. 

Resistência a mudanças: Dificuldades de 

empreender mudanças profundas em 

modelos de gestão que já se mostraram 

eficientes. 

Envolvimento das pessoas: O 

comprometimento das pessoas se mostra 

fundamental para a eficiência da manutenção 

Dificuldades de relacionamento: Difícil 

relacionamento nas diversas áreas impacta 

objetivos de melhoria nos processos 

Melhoria contínua: Cultura de permanente 

busca por incrementos de eficiência 

Falta de competências: Dificuldades de 

obtenção de mão de obra especializada 

Suporte da alta direção: Necessidade do apoio 

na viabilização e implementação de estratégias 

de melhoria. 

Conflito de interesses: Dificuldades de 

articulação entre projetistas, responsáveis 

pela execução e operação. 

Comunicação: Fundamental um fluxo ótimo de 

informações para tornar a resposta do setor de 

manutenção mais ágil e eficiente. 

Má estratégia: Foco estritamente na 

operação torna secundária a preocupação 

com a manutenção 

Agilidade: Simplificação do processo de tomada 

de decisão 

Gestão dos processos: Processos 

organizacionais não padronizados 

influenciam na eficiência da manutenção 

Cultura proativa: Prevenção e agir antes dos 

problemas 

 

Tais aspectos citados acima foram levantados tanto na pesquisa qualitativa quanto 

quantitativa e servem como auxilio na implementação do modelo na medida que auxiliam a 

prevenir possíveis pontos de dificuldade bem como motivam e justificam sua utilização ao 

discorrer sobre os possíveis pontos de sucesso a serem obtidos. 

As hipóteses propostas foram confirmadas e possibilitaram a validação do modelo de 

gestão conforme a Tabela 78 abaixo: 
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Tabela 78 – Confirmação das hipóteses 

Fonte: Próprio Autor 

 Critério de aceitação Decisão 

Hipóteses Qualitativo Quantitativo Aceitar Rejeitar 

H1 X X X  

H2 X X X  

H3 X X X  

H4 X  X  

H5 X  X  

 

Desta forma, restou-se comprovada, de maneira quantitativa e qualitativa, a 

viabilidade do modelo de gestão proposto para a integração dos atributos de 

manutenabilidade, construtibilidade, operabilidade e Projeto de Engenharia, sendo ele capaz 

de fornecer subsídios para uma gestão eficiente da construção de um empreendimento 

complexo mais aderentes as necessidades do setor de manutenção. 
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7. CONCLUSÕES 

Este Capítulo descreve os resultados e faz as considerações necessárias em relação ao 

alcance dos objetivos, sugere propostas para futuros projetos, além de indicar as limitações do 

trabalho e concluir o trabalho. 

7.1. ALCANCE DOS OBJETIVOS 

Este estudo se propôs a fornecer um modelo de gestão orientado para a otimização da 

manutenção através da integração dos atributos de projeto de engenharia, manutenabilidade, 

construtibilidade e operabilidade em todas as fases do ciclo de vida do projeto no contexto dos 

projetos complexos, tais quais ativos industriais como projetos de refinarias, navios e também 

grandes empreendimentos de infraestrutura. 

Inicialmente foi realizada a análise das bases conceituais em modelos de gestão de 

empreendimentos complexos e também acerca dos atributos de projeto de engenharia, 

manutenabilidade, construtibilidade e operabilidade, esse estudo permitiu a verificação do que 

já foi desenvolvido nesta área, e deu a chance de estabelecer as lacunas e objetivos de 

pesquisa. Tal estudo estabeleceu ainda que o assunto abordado nesta pesquisa ainda era pouco 

explorado na academia, sendo uma oportunidade de estabelecimento de uma pesquisa 

original, conceito obrigatório para uma tese de doutorado. 

Após este passo conceitual, foi proposto um modelo de gestão introduzindo os 

conceitos de manutenabilidade em todas as etapas de projeto, sendo estabelecidas hipóteses a 

serem testadas de viabilidade de aderência entre os atributos de projeto de engenharia, 

manutenabilidade, construtibilidade e operabilidade. Para verificar a validade do modelo foi 

realizada uma pesquisa qualitativa e quantitativa, obtendo-se um total de 88 respondentes no 

questionário e um total de 16 entrevistas realizadas. 

Para analisar os dados obtidos, lançou-se mão de um conjunto de técnicas estatísticas 

descritivas e uma técnica inferencial não paramétrica (Teste de Mann Whitney) para, em 

conjunto com uma análise de conteúdo fornecesse subsídios para a validação das hipóteses. 

A pesquisa quantitativa verificou que estatisticamente o modelo obteve resultados 

satisfatórios sendo verificada uma grande aderência entre os atributos de projeto de 

engenharia, manutenabilidade, construtibilidade e operabilidade. 
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A contribuição da pesquisa qualitativa se mostrou valiosa para a confirmação da 

aderência dos atributos, bem como em fornecer explicações para as dificuldades de integração 

entre as variáveis, sendo capaz de fornecer também insumos para a formação de uma proposta 

de modelagem FEL com propostas de produtos a serem confeccionados em cada uma das 

fases de gerenciamento do projeto.  

De maneira complementar foi possível também identificar diversos fatores críticos de 

sucesso para a implementação do modelo bem como barreiras que impactavam a adoção do 

modelo proposto. Tal quadro se mostra importante instrumento auxiliar na implementação do 

modelo. 

Pode-se então, de maneira geral, afirmar que o estudo cumpriu seu papel em fornecer 

subsídios para uma melhoria na gestão de projetos complexos de forma a torna-los mais 

aderentes ao setor de manutenção, através da introdução dos conceitos de manutenabilidade 

na confecção do projeto passando pela adaptação das estratégias construtivas, resultando em 

uma operação mais segura e com atividades de manutenção mais ágeis e seguras. 

O produto final da tese consistiu assim em um modelo com entregáveis ajustados para 

as diversas etapas do ciclo de vida do projeto, contendo suas respectivas descrições e 

objetivos definidos de forma a facilitar a implementação do modelo de forma prática em 

empresas do setor de construção e montagem. 

7.2. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Uma limitação deste estudo se concentra na impossibilidade de se fazer inferências 

acerca do fenômeno estudado para contextos diferentes do caso avaliado. Esta limitação se 

deve ao fato da impossibilidade de inferência de esta amostra refletir o comportamento de 

outras populações, tornando assim os resultados obtidos não sendo passíveis a generalizações 

teóricas. 

Outra limitação é relativa ao fato do tamanho da amostra se relativamente pequeno 

para fornecer subsídios para uma opinião, pois apesar do uso de diversas técnicas de 

estatísticas para o tratamento dos dados, seria possível obter um melhor resultado se fossem 

obtidas uma maior gama de respondentes, o que aumentaria assim a confiabilidade do estudo. 

Uma limitação de natureza conceitual se deve ao fato da pesquisa ser orientada para 

um segmento específico (projetos complexos de ativos industriais) o que tornaria necessário 

uma série de modificações no modelo conceitual de pesquisa para torna-lo relevante para 

outros cenários. 

Por último a recente crise e quadro recessivo do país, reduziu drasticamente o número 

de empreendimentos, o que impactou diretamente na acessibilidade a especialistas para 

entrevistas e captação de mais respondentes para o questionário. 
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7.3. SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

Como sugestão de trabalhos futuros, seria interessante aumentar a volume de 

respondentes e testar a validade do modelo em múltiplos estudos de caso de forma a verificar 

a eficácia em projetos reais. 

Considerando os resultados e as limitações do presente estudo, aponta-se também 

como sugestão para pesquisas futuras, inicialmente, a aplicação da metodologia aqui 

desenvolvida em outros contextos organizacionais, de forma a se verificar a aplicabilidade da 

abordagem proposta.  

De outra forma poderia ser realizada uma pesquisa em paralelo em diferentes ramos 

industriais e efetuar uma análise comparativa de forma a obter fatores críticos de sucesso 

padronizados para cada tipo organizacional. 

Por fim seria interessante a construção de indicadores de maturidades para a valiar a 

manutenabilidade nos empreendimentos complexos. 
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APÊNDICES 

Apêndice A 

QUESTIONARIO DE COLETA DE DADOS 

1. A manutenabilidade indica o grau de facilidade que um equipamento pode ser 

manutenido de forma eficiente e de baixo custo. Neste contexto, considerando 

uma escala de 1 a 7, informe sua avaliação pessoal sobre  a importância  de 

cada um dos atributos de manutenabilidade indicados abaixo. 

1 2 3 4 5 6 7 

Discordo 

Totalmente 

Discordo 

em grande 

parte 

Discordo 

em parte 
Neutro 

Concordo 

em parte 

Concordo 

em grande 

parte 

Concordo 

totalmente 

 

 1 2 3 4 5 

Acessibilidade      

Logística      

Padronização de Componentes      

Fatores Ergonômicos      

Facilidades de Montagem/Desmontagem      

 

2. A sua empresa considera estes atributos para a promoção de alterações nos 

projetos de engenharia visando uma maior adaptabilidade as necessidades de 

manutenção? 

 

1 Discordo Totalmente 

2 Discordo em grande parte 

3 Discordo em parte 

4 Neutro 

5 Concordo em parte 

6 Concordo em grande parte 

7 Concordo totalmente 
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3. A sua empresa realiza algum procedimento interno específico para promover 

uma análise crítica para a promoção de alterações ao longo do projeto? 

1 Discordo Totalmente 

2 Discordo em grande parte 

3 Discordo em parte 

4 Neutro 

5 Concordo em parte 

6 Concordo em grande parte 

7 Concordo totalmente 

 

4. O fator custos, é analisado como balizador para a tomada de decisão entre 

promover ou não as alterações? 

1 Discordo Totalmente 

2 Discordo em grande parte 

3 Discordo em parte 

4 Neutro 

5 Concordo em parte 

6 Concordo em grande parte 

7 Concordo totalmente 

 

5. O fator prazo é analisado como balizador para a tomada de decisão entre 

promover ou não a alteração? 

1 Discordo Totalmente 

2 Discordo em grande parte 

3 Discordo em parte 

4 Neutro 

5 Concordo em parte 

6 Concordo em grande parte 

7 Concordo totalmente 
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6. O fator qualidade é analisado como balizador para a tomada de decisão entre 

promover ou não a alteração? 

1 Discordo Totalmente 

2 Discordo em grande parte 

3 Discordo em parte 

4 Neutro 

5 Concordo em parte 

6 Concordo em grande parte 

7 Concordo totalmente 

 

7. A Inserção da manutenabilidade no decorrer do projeto acarretaria impactos 

negativos na construtibilidade? 

1 Discordo Totalmente 

2 Discordo em grande parte 

3 Discordo em parte 

4 Neutro 

5 Concordo em parte 

6 Concordo em grande parte 

7 Concordo totalmente 

 

8. A  inserção da manutenabilidade no decorrer do projeto acarretaria impactos 

negativos na operabilidade? 

1 Discordo Totalmente 

2 Discordo em grande parte 

3 Discordo em parte 

4 Neutro 

5 Concordo em parte 

6 Concordo em grande parte 

7 Concordo totalmente 



 174 

9. Com base na sua experiência seria viável do ponto de vista financeiro a 

promoção deste modelo de gestão?  

 

1 Discordo Totalmente 

2 Discordo em grande parte 

3 Discordo em parte 

4 Neutro 

5 Concordo em parte 

6 Concordo em grande parte 

7 Concordo totalmente 

 

10. Com base na sua experiência, preencha a tabela de performance abaixo para 

descrever na escala de 1 a 7 a aderência dos fatores de manutenabilidade aos 

fatores de construtibilidade e operabilidade. 

 

1 Discordo Totalmente 

2 Discordo em grande parte 

3 Discordo em parte 

4 Neutro 

5 Concordo em parte 

6 Concordo em grande parte 

7 Concordo totalmente 
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Manutenabilidade 

Construtibilidade 

Padronização 

de materiais 

Disposição do 

Layout 

Sequenciamento de 

atividades 

Otimização de técnicas 

e processos de 

construção 

Logística     

Acessibilidade     

Fatores Ergonômicos     

Padronização de 

Componentes 
    

Facilidade de montagem e 

Desmontagem 
    

 

Manutenabilidade 

Operabilidade 

Eficiência no 

uso 
Controlabilidade 

Tolerância a 

erros 

Qualidade Segurança 

Operacional 

Logística      

Acessibilidade      

Fatores Ergonômicos    
  

Padronização de 

Componentes 
   

  

Facilidade de 

montagem e 

Desmontagem 
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Construtibilidade 

Operabilidade 

Eficiência no 

uso 
Controlabilidade 

Tolerância a 

erros 

Qualidade Segurança 

Operacional 

Padronização de 

materiais 
   

  

Disposição do Layout      

Sequenciamento de 

atividades 
   

  

Otimização de 

técnicas e processos 

de construção 

   

  

 

Manutenabilidade 

Projeto de Engenharia 

Compatibilidade Segurança 
Seleção de 

materiais 
Funcionalidade 

Logística     

Acessibilidade     

Fatores Ergonômicos     

Padronização de 

Componentes 
    

Facilidade de montagem e 

Desmontagem 
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Construtibilidade 

Projeto de Engenharia 

Compatibilidade Segurança 
Seleção de 

materiais 
Funcionalidade 

Padronização de materiais     

Disposição do Layout     

Sequenciamento de 

atividades 
    

Otimização de técnicas e 

processos de construção 
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Apêndice B 

PERFIL DOS RESPONDENTES 

1. Sexo 

(M) Masculino (F) Feminino 

2. Tipo de empregador 

(1) Publico (2) Privado 

3. Tempo (t) no cargo que ocupa 

(1) 1ano < t < 5 anos (2) 6 anos < t < 10 anos (3) 11 anos < t < 15 anos  (4) 16 

anos < t < 20 anos (5) t > 20 anos 

4. Faixa Etária 

(1) Até 25 anos (2) 26 a 37 anos (3) 38 a 49 anos  (4) 50 a 60 anos  

(5) 61 anos ou mais 

5. Tamanho da Empresa 

(1) Grande (> 300 mil) (2) Média-grande (>90 e<=300 mil) (3) Média (>16 e 

<=90 mil) (4) Micro e Pequena (<=16 mil)  

6. Atuação 

(1) CEO/Superintendência (2) Gerência (3) Operações  (4) Planejamento         

(5) Funcional 

7. Grau de Escolaridade 

 

1 Superior incompleto 

2 Superior Completo 

3 MBA/Especialização 

4 Mestrado 

5 Doutorado 
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Apêndice C - Entrevista Técnica 

Entrevistado: 

Entrevistador: Ronaldo Camara Cavalcante 

Objetivo: 

Coletar informações, dados, experiências diversas de especialistas em atividade no 

segmento de engenharia para um projeto de pesquisa de doutorado, o qual possui o objetivo de 

elaborar um modelo de planejamento integrado que possibilite a maior adequação dos projetos de 

engenharia as necessidades de manutenção.  

Roteiro 

Questões Questões da Entrevista 
Objetivos com as Questões da 

Entrevista 

1.  

Como ocorre a gestão da manutenção na sua 

organização? Existe algum modelo 

implementado? 

Obter do entrevistado a 

estratégia de manutenção 

adotada para análise 

2.  

Pense em uma situação em que a manutenção 

tenha tido um alto desempenho. Em sua 

opinião, quais são os fatores críticos de 

sucesso que contribuíram para este 

desempenho da manutenção? Como eles são 

buscados pela organização 

Obter do entrevistado os 

principais fatores de sucesso e 

sua interação com as estratégias 

da organização. 

3.  

Agora pense em uma situação em que a 

manutenção não tenha tido um desempenho 

satisfatório. Em sua opinião quais são os 

fatores críticos de insucesso que contribuíram 

para este desempenho da manutenção?  

Obter do entrevistado os 

principais fatores de insucesso e 

sua interação com as estratégias 

da organização. 

4.  

 

Na elaboração de projetos de engenharia, 

diversas variáveis devem ser consideradas, 

tais quais construtibilidade, operabilidade e 

manutenabilidade. Como a sua empresa 

procede para desenvolver um planejamento 

que contemple estas características nas 

diversas fases de projeto? 

Espera-se que o entrevistado de 

descreva a sistemática 

empregada pela sua empresa na 

elaboração dos projetos de 

engenharia, explicitando os 

documentos e procedimentos 

empregados e como é realizada 

a análise para a incorporação 

destas características. 
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5.  

Existe algum procedimento interno 

específico para promover uma análise crítica 

para a introdução destas variáveis ao longo 

do projeto? Caso positivo comente sobre a 

sua condução e análise dos resultados. 

Espera-se que o entrevistado 

comente acerca dos 

procedimentos adotados, e se 

existe uma sistemática de 

revisão dos procedimentos 

visando uma melhoria contínua. 

6.  

Comente acerca de algum projeto onde se fez 

necessário avaliar estas características. Quais 

as principais dificuldades e os resultados 

obtidos? 

Obter percepções positivas e 

negativas acerca da análise 

critica dos projetos 

7.  

Em qual fase de projeto deve ser 

empreendido o maior esforço para adequar o 

projeto as necessidades de manutenção? 

Favor enumerar em ordem de importância 

Obter do entrevistado a 

percepção de em qual fase ele 

considera a de maior 

intervenção para a adequação 

das atividades de manutenção 

8.  

Como o senhor avaliaria a possibilidade de 

promover alterações no projeto básico de 

engenharia de forma a torná-lo mais aderente 

as necessidades de manutenção? Quais os 

benefícios poderiam ser gerados? 

Espera-se que o entrevistado 

apresente sua opinião 

destacando os benefícios que 

podem ser gerados e também 

suas dificuldades de 

implementação. 

9.  

Quais os riscos, dificuldades o senhor poderia 

enumerar ( em ordem de importância) para a 

promoção desta adequação? 

Espera-se que o entrevistado 

cite ao menos 5 riscos 

potenciais e comente sobre eles 

10.  

Ao se deparar com a situação descrita nas 

duas perguntas acima, quais os fatores 

(atributos tais quais custos, prazo, qualidade, 

etc) são analisados como balizadores para a 

tomada de decisão entre promover ou não a 

alteração? Favor colocá-los em ordem de 

importância 

Obter os fatores de tomada de 

decisão para a alteração do 

projeto básico. 

11.  

Existe algum projeto no qual o cliente 

solicitou um projeto de engenharia mais 

aderente as necessidades de manutenção? 

Obter do entrevistador indícios 

de que as empresas já estão 

buscando modelos de gestão de 

projetos de engenharia mais 

aderentes as necessidades de 

manutenção. 
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12.  

Podemos apontar alguns atributos 

facilitadores da manutenção tais quais: 

Acessibilidade, logística, padronização de 

componentes, fatores ergonômicos e 

facilidades de montagem/desmontagem. 

Além desses o senhor pode sugerir mais 

algum? Discorda de algum desses?  

 

Deseja-se obter do entrevistador 

sua opinião sobre os atributos 

de manutenabilidade para 

caracterizar sua relevância 

13.  
Em qual fase do projeto estes atributos são 

avaliados? E como isso é feito? 

Deseja-se obter indícios da 

aplicabilidade destes atributos 

na organização. 

14.  

Mesmo com o incremento do projeto básico 

de engenharia e na etapa de construção, ainda 

é necessária a preocupação com a 

manutenção na fase de operação. Como a 

empresa organiza a manutenção corretiva? 

Obter do entrevistado as 

estratégias utilizadas na 

manutenção corretiva 

15.  

Comente alguma situação onde houve 

sucesso na manutenção corretiva. Quais os 

fatores o senhor atribui o sucesso desta 

intervenção? 

Obter percepções positivas 

sobre a manutenção corretiva 

16.  

Comente alguma situação onde houve 

insucesso na manutenção corretiva. Quais os 

fatores o senhor atribui o insucesso desta 

intervenção? 

Obter percepções negativas 

sobre a manutenção corretiva 

17.  

A organização possui alguma sistemática de 

registro dos problemas encontrados na 

manutenção dos equipamentos de forma a 

buscar soluções evitando nova ocorrência em 

novos equipamentos? Caso positivo, como 

ocorre esta realimentação? Cite as principais 

dificuldades encontradas. 

Obter do entrevistado se há 

sistemática de lições aprendidas 

objetivando a melhoria contínua 

dos projetos 
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ITEM 

 
ENTREGAVEL DESCRIÇÃO OBJETIVO 

1. FASE PLANEJAMENTO 

    

    

    

    

    

2. FASE EXECUÇÃO 

    

    

    

    

    

3. FASE OPERAÇÃO 

    

    

    

    

    

 


