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RESUMO 

Uma política eficaz de manutenção se faz necessário para atender a competitividade 
aonde está inserido o mercado siderúrgico brasileiro. O objetivo deste trabalho é 
analisar a gestão de manutenção de uma linha de galvanização quanto a sua eficácia na 
relação custo versus beneficio dos ativos sob sua responsabilidade. No estudo de caso 
procurou-se verificar a situação atual do setor de manutenção de uma linha de 
galvanização situada em Porto Real e seus principais problemas. O estudo mostrou que 
apesar dos resultados obtidos sobre a mão de obra serem satisfatórios o custo sobre os 
materiais mecânicos, principalmente o custo da revisão dos componentes do pote de 
zinco estão mal dimensionados. Neste estudo de caso os conceitos sobre manutenção 
industrial e seus custos foram discutidos com o propósito de encontrar a forma mais 
eficaz para gerir a função manutenção em uma linha de zincagem continua.  

 
Palavras-chave: Programação. Manutenção. Galvanização. Zincagem.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

An effective maintenance policy is needed to meet the competitiveness where the 
Brazilian steel market is inserted. The objective of this work is to analyze the 
management of maintaining a galvanizing line as its effectiveness in cost versus benefit 
of the assets under their responsibility. In the case study sought to verify the current 
status of the maintenance department of a galvanizing line located in Port Royal and its 
main problems. The study showed that despite the results of the labor cost to be 
satisfactory on the mechanical materials, especially the cost of reviewing the 
components of the pot zinc are badly scaled. In this case study the concepts of industrial 
maintenance and its costs were discussed with the purpose of finding the most effective 
way to manage the maintenance function in a galvanizing line continues.  
 
Keywords: Schedule. Maintenance.  Plating. Galvanizing 
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1. INTRODUÇÃO 

Com a competitividade atual a função manutenção nas empresas adquiriu caráter 

estratégico. As atividades de manutenção são fundamentais para garantir os prazos de 

entrega das empresas, pois para atender a demanda e cumprir os prazos dos clientes, não 

se pode interromper a produção por paradas devido a falhas ou quebras de 

equipamentos. 

A função manutenção evoluiu com as demandas da sociedade e do ambiente 

produtivo. As preocupações com a produtividade, questões relacionadas à segurança e 

redução de custos de produção fazem parte do cotidiano das empresas atuais. 

A implantação de um programa de manutenção que gerencie a vida útil das 

maquinas é importante, de forma a diminuir as paradas não programadas das linhas de 

produção por quebra de componentes evitando atrasos nas entregas, perdas financeiras, 

aumentos de custos, insatisfação dos clientes e perda de espaço no mercado. 

Ainda que os aspectos operacionais das linhas de produção sejam peculiares a 

cada uma delas em particular, sua manutenção é movida por métodos praticados 

universalmente em qualquer instalação.  

Assim, o presente trabalho aborda a gestão da manutenção da linha de zincagem 

continua em uma empresa situada em Porto Real. A gestão desta empresa tem por 

missão: preservar as funções de ativos físicos mediante suas vidas tecnicamente úteis, 

pela seleção e aplicação de técnicas que permitam uma melhor relação custo versus 

benefício.  

O objetivo deste estudo é verificar se foi mantida a disponibilidade operacional 

dos equipamentos com o aumento das atividades de manutenção apesar do efetivo da 

mão de obra ter se mantido o mesmo. Então, com o aumento da produtividade da linha 

de zincagem continua da empresa em questão o plano de manutenção na linha de 

zincagem está sendo realizado? 

De acordo com Marconi e Lakatos (2009, p.221) os objetivos se dividem em 

objetivo geral e objetivos específicos, sendo o primeiro associado a uma visão global do 

tema, ligado á própria significação da tese proposta pelo trabalho. 

Já os objetivos específicos têm função intermediária e instrumental, permitindo 

alcançar o objetivo geral e aplicá-lo a situações particulares. 
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Diante do exposto, define-se como objetivo geral “Analisar a gestão de 

manutenção desta empresa em Porto Real quanto a sua eficácia na relação custo versus 

beneficio dos ativos sob sua responsabilidade”. 

Especificamente, este trabalho objetiva: 

1 – Definir os conceitos de manutenção industrial  

2 – Discutir os custos em manutenção industrial 

3- Apresentar as principais ferramentas da qualidade 

3 – Analisar a situação atual do setor de manutenção da empresa em Porto Real; 

4 – Apontar os principais problemas no setor de manutenção da empresa em 

Porto Real; 

5 – Analisar dados apresentados no presente trabalho de forma a identificar a 

criticidade das atividades programadas de manutenção com o desgaste dos materiais 

previstos pelo fornecedor. 

 

2. MANUTENÇÃO 

2.1. Manutenção: Conceitos e Histórico 

Para Slack (2009) a manutenção é definida como a forma pela qual as 

organizações tentam evitar as falhas ao cuidar de suas instalações físicas.  

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), na norma 5462 (1994; 

p.6), resolve o termo manutenção como sendo a “combinação de todas as ações técnicas 

e administrativas, incluindo as de supervisão, destinada a manter ou recolocar um item 

em um estado no qual possa desempenhar uma função requerida”. 

 

Segundo Giacomet (2001, p.27) apud Alkaim (2003, p.32): 

 
Manutenção é toda ação realizada em um equipamento, conjunto de peças, 
componentes, dispositivos, circuito ou estrutura que se esteja controlando, 
mantendo ou restaurando, a fim de que o mesmo permaneça em operação ou 
retorne a função requerida, ou seja, o conjunto de condições de 
funcionamento para o qual o equipamento foi projetado, fabricado ou 
instalado. O equipamento deve desempenhar sua função requerida com 
segurança e eficiência, considerando as condições operativas, econômicas e 
ambientais. 

 

Ainda pode-se definir manutenção segundo Pinto (1994) apud Piedade (2012, 

p.2): 
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Um conjunto integrado de atividades que se desenvolve em todo o ciclo de 
vida de um equipamento, sistema ou instalação e que visa manter ou repor a 
sua operacionalidade nas melhores condições de qualidade, custo e 
disponibilidade, com total segurança. 

 

A atividade de reparo existiu mesmo nas épocas mais remotas. Durante a 

revolução industrial a função manutenção emerge e se tornou mais evidente após a 

Segunda Guerra Mundial, tornou-se necessária para garantir o desempenho industrial 

durante a reconstrução pós-guerra nos países como Inglaterra, Alemanha, Itália e 

principalmente Japão (MORO e AURAS, 2007; SOUZA, 2008). 

Com origem de área militar, o termo manutenção tem objetivo de manter nas 

unidades de combate, o efetivo e o material num nível constante. Por volta do ano 1950 

nos Estados Unidos da América surgiu a palavra “manutenção” (SOUZA, 2008). 

Com o desenvolvimento técnico-industrial, no final do século XIX, e a 

mecanização das indústrias surge a necessidade de reparo dos ativos. O término da 

Primeira Guerra Mundial e o Fordismo surge a necessidade de criar equipes para reparar 

as maquinas no menor tempo possível, surgindo assim a manutenção corretiva 

(ALKAIM, 2003; TAVARES, 1998; SOUZA, 2008). 

Para Moubray (1997) apud Alkaim (2003) ao longo do tempo a manutenção 

veio apresentando mudanças em três áreas principais: crescimento das expectativas de 

manutenção; melhor entendimento de como os equipamentos falham, uma escala 

sempre crescente de técnicas de gerenciamento de manutenção. Considerando as 

mudanças ocorrendo em três gerações conforme a Figura 1. 

 

 

Figura 1 - Crescimento das expectativas de Manutenção 
Fonte: Moubray (1997, p.3) apud Alkaim (2003, p. 39). 
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Sobre a definição de falha a Norma NBR 5462 (1994, p. 3) afirma: 

 
“ a falha é o termino da capacidade de um item desempenhar a função 
requerida. É a redução total ou parcial da capacidade de uma peça, 
componente ou máquina de desempenhar a sua função durante um período de 
tempo, quando o item deverá ser reparado ou substituído.  A falha leva o item 
a um estado de indisponibilidade.”  
 

Segundo Souza (2008, p. 13) a definição de falha “é a cessação de funções ou 

bom desempenho.”  

Siqueira (2005) apud Souza (2008, p. 14) afirma que, “de maneira geral, uma 

falha consiste na interrupção ou alteração da capacidade de um item desempenhar uma 

função requerida ou esperada.”   

 

Sobre a tipologia de falhas Siqueira (2005) estrutura a classificação, conforme a 

Figura 2. 

 

 

Figura 2 - Estrutura de classificação de falhas 
Fonte: Siqueira (2005) apud Souza 2008 
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2.2. Objetivos e Estratégias da Gestão da Manutenção 

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

equipamentos e máquinas em condições de pleno funcionamento para garantir a 

produção normal e a qualidade dos produtos prevenirem prováveis falhas ou quebras de 

elementos de máquinas (MOROS e AURAS, 2007). 

Para Moubray (2001) apud Alkaim (2003) a saúde física e financeira da maioria 

das organizações depende da integridade continuada, física e funcional dos seus ativos, 

sendo estas umas das mais relevantes características da atividade econômica. 

Slack (2009) aponta os benefícios de uma manutenção bem gerenciada: i) 

Segurança melhorada; ii) Confiabilidade melhorada; iii) Qualidade melhor; iv) Custos 

operacionais mais baixos; v) Tempo de vida útil mais longo; vi) Valor final mais alto. 

Os objetivos da manutenção não devem ficar somente vinculados à melhoria da 

confiabilidade, manutenibilidade e a disponibilidade. Diversos autores apontam para a 

sinergia em diversos setores da indústria. Por conseguinte, outros benefícios, como a 

melhora na competitividade que se reflete nas questões econômicas e financeiras. 

Alguns autores como Moros, Auras, Alkaim e Xavier denominam os conceitos 

relacionados á manutenção como metodologias de manutenção, outros de técnicas e 

políticas de manutenção. Pode-se também encontrar diversas abordagens de estratégias 

e métodos utilizados na industria sobre gestão da manutenção. 

Para Xavier (2003) apud Otani e Machado (2008, p.3 e 4) os seguintes métodos 

de manutenção abaixo estão bastantes atualizados em relação a norma ABNT: 

i) Manutenção Corretiva: é a atuação por correção de falha; 

ii) Manutenção Preventiva: é a atuação realizada para reduzirem falhas obedecendo 

a um  planejamento baseado períodos estabelecidos de tempo; 

iii)  manutenção baseada na condição: quando a intervenção fruto  do 

acompanhamento preditivo é realizada. 

Sobre a Manutenção Baseada na Confiabilidade é definida por Fogliatto e 

Ribeiro (2009) como “um programa que reúne varias técnicas de engenharia para 

assegurar que os equipamentos de uma planta fabril continuarão realizando as funções 

especificas”  

Sobre a Manutenção Produtivda total Wyrebski (1997, p.23) define como 

“atividade de manutenção produtiva com a participação de todos os funcionários da 
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empresa, desde o nível do presidente, até o de operário, mesmo que com envolvimentos 

diferenciados.”  

O Quadro 1 resume as principais estratégias e métodos encontrados na 

bibliografia. 

 

 

Quadro 1 – Principais estratégias e métodos de manutenção 
 

  Sempre existiu Surgiu nos anos 60 Surgiu nos anos 60 Surgiu nos anos 60 Surgiu nos anos 70 
Conceitos/ Abordagens Utilizar até 

quebrar 
Manutenção 
Preventiva 

Manutenção baseada 
na condição 

Manutenção 
Baseada na 
Confiabilidade 

Manutenção 
Produtiva Total 

Características Complexidade, 
necessidade 
extensiva de 

dados; foco na 
confiança, 

processo de 
educação 

envolvendo 
operadores e 

mantenedores. 

Os itens são 
substituídos ou 

trabalhados para 
serem deixados em 

boas condições 
antes que uma falha 
ocorra. Esta política 
é desempenhada nos 

itens previamente 
agendada 

independentemente 
de sua condição 
atual, sendo esse 

serviço de 
manutenção 

baseado no uso ou 
direcionado pelo 

tempo. 

A condição de um 
item é monitorada 
continuamente ou 
intermitentemente 

sendo possível  
executar as ações de 

Manutenção 
preventiva somente 
quando a falha for 

considerada 
iminente. 

Complexidade, 
necessidade 

extensiva de dados; 
foco na confiança, 

processo de 
educação 

envolvendo 
operadores e 

mantenedores. 

Destina-se a obter o 
uso mais eficiente de 

um equipamento, 
visando atingir a 
perfeita operação. 

Estratégia de gestão 
que envolve os 

operadores. 

Vantagens/Desvantagens Rastreabilidade, 
redução de 

custos, 
racionalização, 

maximiza a 
performance 

técnica. 

Com o 
agendamento, 

minimiza o 
consumo de 

recursos e maximiza 
a eficácia.  

A execução de ações 
de Manutenção 

Preventiva somente 
quando a falha for 

considerada iminente 
gera economia de 

materiais e peças de 
reposição. 

Rastreabilidade, 
redução de custos, 

racionalização, 
maximiza a 

performance técnica. 

Produtividade 
aumentada (melhora 

das operações e 
locais de trabalho); 

aumento da 
qualidade; redução 
dos custos; melhora 

da segurança e 
cuidados ambientais. 

Não reconhece 
que 

manutenção 
adequada é 
também um 

problema 
econômico, não 

disponibiliza 
mecanismos de 

feedback. 

Sob o regime de 
manutenção 
preventiva 

programada alguns 
itens poderiam 

sofrer substituições 
prematuras.   

Não reconhece que 
manutenção 

adequada é também 
um problema 

econômico, não 
disponibiliza 

mecanismos de 
feedback. 

  
Fonte: Adaptado de Sanches, 2010, p.45. 

 



21 
 

2.3. Tipos e Aplicações de Manutenção 

Na visão de Xenos (1998) apud Silva (2004, p 30) as atividades de manutenção 

devem ter um escopo muito mais abrangente do que simplesmente manter as condições 

originais dos equipamentos.  

Diversos autores como Xenos (2004), Kardec e Nascif (2001), Branco Filho 

(2008), Pereira (2009) apud Lemos (2011) classificam os tipos de manutenção como: 

Manutenção corretiva, manutenção preventiva e manutenção preditiva.  

Segundo a NBR 5462 (1994), manutenção preventiva é definida como: 

“Manutenção efetuada em intervalos predeterminados, ou de acordo com critérios 

prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do 

funcionamento do item”. 

De acordo com a NBR 5462 (1994), a manutenção preditiva é definida como: 

“Manutenção que permite garantir a qualidade de serviço desejada, com base na 

aplicação sistemática de técnicas de análise, utilizando-se meios de supervisão 

centralizados ou de amostragem...”.  

De acordo com Kardec e Xavier (2002) apud Bechtold (2010 p 24). Os tipos de 

manutenção mais comuns estão representados na Figura 2. 

 

 

Figura 3 - Principais tipologias da Manutenção Industrial 
Fonte: Kardec e Xavier, 2002 apud Bechtold, 2010, p.24. 
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Figura 4 - Aplicações dos tipos de manutenção 
Fonte: Kardec e Xavier, 2002 apud Bechtold, 2010, p.24. 

 
Até alguns anos atrás, a postura da manutenção era apenas reativa, isto é, 
havia uma intervenção apenas quando surgia uma quebra; era a chamada 
manutenção corretiva. Atualmente, o sistema de manutenção é proativo, 
buscando evitar a ocorrência de uma quebra. Para isso, foram necessários que 
se introduzissem alguns conceitos novos, como a manutenção preventiva e a 
monitorada. (MARTINS, PETRÔNIO, 2009, p.313) 

 

Para Otani e Machado (2008, p.5) sobre a aplicação de qual tipo seria o ideal, 

nenhuma modalidade de manutenção substitui a outra, contudo associadas trarão 

resultados positivos em termos de performances gerais nas gestões, mas a manutenção 

preditiva é a grande quebra de paradigma nos tipos de manutenção.  

Para Vaz (1997) apud Otani e Machado (2008) a adoção de manutenção 

preditiva leva a supor  que seja a solução ideal para as falhas e defeitos nas maquinas e 

equipamentos, pois ela consiste em interferir na máquina para providenciar manutenção 

eficaz, no momento adequado. 

Sobre os benefícios da manutenção preditiva Mirshawka (1991) apud Otani e 

Machado (2008) aponta entre os seus maiores benefícios: previsão de falhas com 
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antecedência suficiente para que os equipamentos sejam desativados em segurança, 

reduzindo os riscos de acidentes e interrupções do sistema produtivo; redução dos 

prazos e custos de manutenção pelo conhecimento antecipado das falhas a serem 

reparadas; melhoria nas condições de operação dos equipamentos no sentido de obter 

menor desgaste, maior rendimento e produtividade. 

Para Tavares e Lorival 1999 apud Reis (2009 p 51) os especialistas em 

manutenção são repetidamente confrontados com a questão acerca do método de 

manutenção mais eficaz. A resposta é a combinação certa dos métodos disponíveis 

conforme Figura 4. 

 

  

Figura 5 - Mix dos métodos de manutenção 
Fonte: Tavares, Lourival 1999 apud Reis 2009, p.51 

 

A empresa estudada adota diversos tipos de manutenção associadas, com 

objetivo de sistematizar as alternativas de ação conforme as demandas da função. O 

manual do SIGMA versão 7 apresenta nas Figuras 5 e 6 os tipos de manutenção 

praticadas na empresa em questão: 

 

MANUTENÇÃO 
POR USO 

MANUTENÇÃO 
POR CONDIÇÃO 

MANUTENÇÃO 
POR QUEBRA 
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Figura 6 - Tipos de manutenção do Manual Sigma 

Fonte: Manual do Sigma 
 

 

Figura 7 - Tipos de manutenção adotados na empresa estudada 
Fonte: Manual do Sigma versão 7 p.3 
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No Brasil, de acordo com o Documento Nacional de 2011 da Abraman 

(Associação Brasileira de Manutenção), se trabalha com muita manutenção corretiva 

não planejada e com manutenção preventiva em excesso. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Aplicação dos recursos de manutenção 
Fonte: Documento Nacional, 2011. 

 

2.4. Confiabilidade, Mantenabilidade e disponibilidade na função manutenção 

A ABNT, em sua norma 5462 (1994), define o termo confiabilidade como sendo 

a capacidade de um item exercer uma função requerida sob condições especificadas 

durante certo período de tempo. 

Fogliatto e Ribeiro (2009) associam confiabilidade, em seu sentido mais amplo, 

à operação bem sucedida de um produto ou sistema, na ausência de quebras ou falhas. 

Para Lafraia (2001) apud Estorillio (2009) a confiabilidade é a habilidade de um 

componente, equipamento ou sistema exercer a sua função sem falhas, por um período 

de tempo previsto, sob certas condições de operação especificadas.  

Fogliatto e Ribeiro (2009) complementam o conceito de confiabilidade como 

correspondendo à sua probabilidade de desempenhar adequadamente ao seu proposito 
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especificado, por um determinado período de tempo e sob condições ambientais pré 

determinadas. 

Diversos autores como Vanda, Xenos e Souza destacam a importância  da 

confiabilidade, Fogliato e Ribeiro (2009) apontam como fatores importantes: i) itens 

confiáveis requerem menor intervenção do fabricante após venda, gerando menos 

custos; ii) projeto de itens confiáveis integra funções  de design e manufatura, gerando 

processos mais robustos e estáveis. 

Lafraia (2001) apud Estorillio (2009) relata os benefícios com a aplicação da 

confiabilidade: i) Aumento dos lucros por meio de menores custos de manutenção, 

menores perdas por lucro cessante e menores possibilidades de acidentes; ii) Fornece 

soluções às necessidades atuais das indústrias aumentando a produção/unidades mais 

lucrativas, flexibilizando a utilização de diversos tipos de cargas, respondendo 

rapidamente às mudanças nas especificações de produtos e cumprindo com a legislação 

ambiental, de segurança e higiene; iii) Permite a aplicação de investimento com base  

em informações quantitativas: segurança, continuidade operacional e meio ambiente. 

A ABNT, em sua norma 5462 (1994) define o conceito de mantenabilidade ou 

manutenabilidade como sendo a facilidade de um item em ser mantido ou recolocado no 

estado no qual pode executar suas funções requeridas, sob condições de uso especificas, 

quando a manutenção é executada sob condições determinadas e mediante os 

procedimentos e meios prescritos.  

Para Rodrigues (2012, p.54) o conceito de mantenabilidade está associado a 

melhorias a serem feitas durante a fase de elaboração de um projeto, durante o qual o 

projeto é trabalhado para facilitar sua manutenção quando estiver em operação. 

Sobre a importância da mantenabilidade, Fogliatto e Ribeiro (2009, p.7) a 

considera como um fator essencial no estabelecimento da disponibilidade de uma 

unidade.  

Para Franco (2007) mantenabilidade está associada a um reparo eficiente de 

máquinas e equipamentos, porém a mesma deve ser aplicada em conjunto com a 

confiabilidade para garantir a disponibilidade de um sistema.  

Diversos autores reforçam a necessidade de trabalhar o conceito de 

mantenabilidade em conjunto com a confiabilidade para que um equipamento tenha 

uma disponibilidade operacional aceitável. 

Para a equipe administrativa do sistema integrado de manutenção da empresa 

estudada, no Manual do Sigma (Versão 7), está evidenciado que os conceitos de 
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mantenabilidade e confiabilidade são responsáveis pela : i) quantidade de falhas ii) da 

rapidez que as falhas são reparadas pelas facilidades acrescidas na fase de projetos iii) 

dos processos gerencias e políticas de manutenção iv) da qualidade dos meios de 

execução utilizados pela manutenção  

 

 
Figura 9 - Fatores que influenciam a disponibilidade 

Fonte: Manual do Sigma, versão 07. 
 

O objetivo da manutenção é garantir a disponibilidade da função dos 

equipamentos e instalações de modo a atender um processo de produção ou serviço com 

confiabilidade e manutenabilidade 

De acordo com a NBR 5462 (1994, p. 2), disponibilidade é definida como  

 
Capacidade de um item estar em condições de executar certa função em um 
dado instante ou durante um intervalo de tempo determinado, levando-se em 
conta os aspectos combinados de sua confiabilidade, mantenabilidade e 
suporte de manutenção, supondo que os recursos externos requeridos estejam 
assegurados. 

 

Para Piedade (2012, p. 41) disponibilidade se define como sendo a percentagem 

de tempo que um equipamento está disponível para exercer sua função, excetuando o 

tempo em que está parado para manutenção ou por motivos de produção. 

Ainda sobre o conceito de disponibilidade temos a seguinte definição: “é uma 

função de sua taxa de falha (confiabilidade) e o tempo requerido para restaurar a 

unidade após uma falha (mantenabilidade)”.  

Para William apud Marcorin (2003, p.37) o desempenho dos equipamentos 

depende de politicas de manutenção que garantam sua eficiência e mantenham sua 

disponibilidade. Estas políticas são elaboradas em função da confiabilidade e 

manutenabilidade apresentadas pelos equipamentos 

Para Fabro (2003) apud Macedo, (2011, p.35) os procedimentos de manutenção, 

confiabilidade, manutenabilidade, disponibilidade e gerenciamento de recursos 
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humanos representam os principais fatores que afetam a condição de excelência da 

manutenção. 

Para concluir de acordo com a equipe de administração do SIGMA (versão 7, 

p.9) cada empresa deve ter uma manutenção diferenciada, pois cada uma possui 

características diferentes. A “metodologia” adotada pela empresa em questão é a 

manutenção otimizada pela confiabilidade. 

A empresa em questão utiliza-se da manutenção otimizada pela confiabilidade 

através do SIGMA. Conforme o manual do SIGMA ( versão 7 p.4) sua definição é “ um 

software moderno, alinhado, em termos de tecnologia de informática, aos demais 

disponíveis no mercado mundial.”  

 

 
Figura 10 - Processo da Manutenção Otimizada pela Confiabilidade 

Fonte: Manual do sigma versão 7 
 

3. CUSTOS INDUSTRIAIS NA MANUTENÇÃO 

É necessário estimar os custos e despesas dentro do processo industrial, porém a 

apuração dos custos não é o objetivo principal da gestão da manutenção. A 

administração dos custos precisa ser bem feita pois a função manutenção é uma fonte 

cara e complexa.(ROSA, 2006) 
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Segundo Martins (2003, p.25) a definição de custo é:  

 
Gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou 
serviços. O custo também é um gasto, só que reconhecido como tal, isto é, 
como custo, no momento da utilização dos fatores de produção (bens e 
serviços), para a fabricação de um produto ou execução de um serviço. 

 

Quanto à importância da análise de custos, segundo Martins (2010) a gestão de 

custos é ferramenta essencial para a gestão, pois os custos de manutenção constituem o 

preço de custo dos produtos fabricados e auxiliam na tomada de decisão. 

Para Fernandes (2003, p.316) as ações de manutenção são adotadas para 

proporcionar maior tempo disponível das maquinas em uso a um custo mais acessível. 

Ainda sobre a importância da analise de custos Marcorin e Lima (2003) apud 

Piedade (2012 p.18) cita que os custos são fundamentais para decidir realizar quais 

atividades de manutenção e que nenhum programa de manutenção pode ser implantado 

com sucesso sem considerar os custos.   

Os custos de manutenção dentro da empresa podem ser de naturezas distintas e 

para tanto se faz necessário à definição. Os custos podem ser classificados em: custos 

diretos e custos indiretos 

Sobre os custos diretos Crepaldi (2010, p.08) define como aqueles que são 

apropriados diretamente aos produtos, desde que exista uma medida de consumo 

(quilos, horas de mão de obra ou de maquina, quantidade de força consumida, etc). os 

custos diretos associam-se a produtos e variam proporcionalmente á quantidade 

produzida. 

Sobre os custos indiretos, Crepaldi (2010, p 39) os define como: “são os custos 

que podemos apropriar diretamente aos produtos e variam com a quantidade produzida. 

Sem ele o produto não existiria.”  

Para Cabral (1998, p. 47) apud Piedade (2012, p. 32) os verdadeiros custos de 

manutenção são os custos difíceis de quantificar (custos indiretos) estando na zona 

submersa conforme Figura 10 – Iceberg de custos e por sua vez os custos contabilísticos 

(custos diretos) encontram-se na ponta visível.  
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Figura 11 - Iceberg de Custos 

Fonte: Cabral (1998) apud Piedade (2012, p.32) 
 

De acordo com Mirshawaka & Olmedo (1993) apud Wilson e Marcorin (2003, p. 

3) para reduzir os custos decorrentes das falhas e diminuir o custo total da manutenção 

deves-se investir em manutenção.  

 
Figura 12 - Gráfico Custos versus Nível de Manutenção 

Fonte: Mirshawaka e Olmedo (1993) apud Wilson e Marcorin (2003, p. 3) 
 

De acordo com Finocchio (2013) o acompanhamento de custos, um dos itens de 

controle da manutenção, deve ser colocado na forma de gráfico mostrando pelo menos: 

i) previsão de custo mês a mês; ii) realização – quanto efetivamente foi gasto em cada 

mês; iii) realizado no ano anterior ( ou anos anteriores); iv) benchmark – qual a 

referencia mundial. Isto é, valores da empresa que tem o menor custo de manutenção 

nesse tipo de instalação.  

Outro aspecto importante nos custos de manutenção apresentado por Finocchio 

(2013) é: “mais manutenção não significa melhor manutenção”, e que existe um 

compromisso entre nível de manutenção, a disponibilidade operacional e os custos. 

Deste modo pode-se estabelecer um nível ótimo de intervenção que varia para cada tipo 

de instalação ou equipamento.  
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Figura 13 - Nível ótimo de intervenção 
Fonte: Finocchio (2013) 

 

4. QUALIDADE NA MANUTENÇÃO 

Para Silva (2004) A qualidade é um sistema de gerenciamento baseado na 

participação de todos os empregados de uma empresa, no estudo e na condução do 

controle de qualidade.  

Segundo Xenos (1998) apud Silva (2004) “qualidade é a forma pelo qual os 

produtos e serviços são julgados pelos seus usuários.”  

De acordo com Lemos (2011) diversos autores apresentam conceitos da Gestão 

da qualidade total e sua relação com a manutenção, mas nenhum deles explica o que é 

qualidade na manutenção.  

Segundo Lemos (2011) “a falta de definição para qualidade na manutenção pode 

ser devido a função manutenção fornecer um serviço a seus clientes internos e externos 

e na dificuldade própria de definir o que é um serviço.” 

Diante da falta de uma definição do que é qualidade na manutenção, surge a 

questão de como avaliar a qualidade da manutenção se não sabemos o que é. ( Lemos 

2011, p.7 ) 

De acordo com Kardec e Nascif (2001) apud Lemos (2011) a qualidade da 

manutenção depende da qualidade do produto da função manutenção, que é maior 

disponibilidade confiável ao menor custo. 

Sobre disponibilidade e confiabilidade Kardec e Nascif apud Lemos (2011) 

informa que às vezes aumentar a confiabilidade prejudica a disponibilidade. Já Fogliatto 

e Ribeiro (2009) apud Lemos (2011) afirmam que alta qualidade não significa alta 

confiabilidade.  
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Figura 14 - Tríplice restrição da manutenção 
Fonte: Lemos (2011) 

 

Sobre a Relação da função qualidade e a função manutenção Lemos (2011) 

afirma que é estreita e faz parte do sistema da empresa.  

Para Kelly (2006) apud Lemos (2011) a relação da função qualidade e a função 

manutenção são constituídas de subsistemas, interagindo nas diferentes funções da 

organização.  

Sobre a missão da manutenção no sistema qualidade, afirma Pinto e Xavier 

(2001) apud Silva (2004) que é garantir a disponibilidade da função dos equipamentos e 

instalações de modo a atender a um programa de produção ou de serviço com 

preservação do meio ambiente, confiabilidade, segurança e custos adequados. 
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Figura 15 - Modelo de subsistema de manutenção 
Fonte: Lemos (2011) 

 

Ainda sobre o caráter sistêmico da qualidade Lemos  (2011) aponta na literatura 

cientifica a utilização dos conceitos de Controle de qualidade total (TQC) e da Gestão 

da qualidade total (TQM) que são meios da função manutenção melhorar sua qualidade 

e organização. 

Xenos (2004) apud Lemos (2011, p. 09) define o TQM “como um método de 

gestão para garantir a sobrevivência das empresas através da produção de bens e 

serviços de boa qualidade que satisfaçam as necessidades das pessoas”. 

Sobre o controle de qualidade total, TQC, Tavares (1999) apud Lemos (2011, p. 

09) informa que  

 
“o TQC busca o atendimento das necessidades dos clientes da empresa 
através da maximização da confiabilidade dos produtos ou serviços, 
atendendo a todos os requisitos propostos, recompensa feita pelo 
investimento (gasto) e isenção dos desgastes provocados pelas reclamações 
quanto a não-conformidade”.  

 

Pinto e Xavier (2001) apud Silva (2004) comentam que um programa de 

qualidade inicia-se pela implantação de um programa de 5s (organização, ordenação, 

limpeza, asseio/higiene, disciplina), que pode ser definido como uma estratégia de 

potencializar e desenvolver as pessoas para pensarem no bem comum, atingindo os 
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seguintes resultados: i) melhoria na qualidade; ii) redução de custos; iii) melhoria do 

atendimento ao cliente; iv) Moral do grupo; v) aumento da segurança pessoal e das 

instalações.  

Sobre os programas de qualidade, Silva (2004) apresenta varias ferramentas 

gerenciais que são colocadas á disposição da manutenção: CCQ (circulo de controle da 

qualidade), TPM (Manutenção produtiva a total), GQT (Gestão da Qualidade Total), 

PDCA (Método de controle de processos), MASP (Método de analise e Solução de 

problemas) , FMEA (Analise de modo de falha), RCFA (Análise de causa raiz de falha), 

MCC ( Manutenção Centrada na Confiabilidade), Análise de Pareto, CEP (Controle 

Estatístico do Processo), Programa 5s, 5W1H, Método dos porquês porém ressalva que 

são ferramentas e que seu uso pode levar a excelentes resultados porém sua simples 

utilização não é sinônimo de resultados. 

De acordo com Pinto e Xavier (2001, p. 173) existem três programas de 

qualidade que são considerados básicos na manutenção moderna: Programa 5s, TPM – 

Manutenção produtiva total e Polivalência.  

O programa 5s promove o aculturamento das pessoas a um ambiente de 

economia, organização, limpeza, higiene e disciplina, fatores fundamentais á elevada 

produtividade conforme aborda Vicente Falconi Campos apud Silva (2004, p. 40)  

 
O programa 5s constitui-se de práticas originarias do Japão, que derivam de 
cinco palavras que se iniciam com a letra S em japonês, palavras estas que 
tem os seguintes significados, segundo Tavares (1999, p. 55 e 56): 
I- Seiri – Organização II- Seiton – Ordenamento III-Seiso – Limpeza IV-
Seiketsu – Asseio V-Shitsuke – disciplina(Silva, Romeu 2004, p. 41)  

 

Sobre o programa Manutenção Produtiva Total, segundo Tavares apud Silva 

(2004) o conceito básico de TPM é a reformulação e a melhoria da estrutura empresarial 

a partir da reestruturação e melhoria das pessoas e dos equipamentos. 

De acordo com Pinto e Xavier (2001 p 185) apud Silva (2004) a TPM está 

apoiada em oito pilares. São eles: i) Melhoria focada; ii) Manutenção autônoma iii) 

Manutenção planejada iv) Educação e Treinamento v) Controle inicial vi) Manutenção 

da qualidade vii) Controle administrativo viii) Sistema de segurança , saúde e meio 

ambiente.  

Tavares apud Silva (2004, p. 44) Afirma que a instalação do TPM deve ocorrer 

em 12 etapas: i) comprometimento da alta gerencia ii) Campanha de difusão do método 

iii) definição dos coordenadores iv) definição de politica básica v) elaboração do plano 
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piloto vi) inicio de implantação vii) treinamento de operadores viii) preparação dos 

procedimentos ix) Estruturação do setor de manutenção x) Desenvolvimento e 

capacitação do pessoal xi) Medição dos resultados xii) implantação completa – 

auditoria. 

Para Xenos apud Silva (2004, p 44) o TPM é um sistema de gerenciamento da 

produção em que o principal papel da manutenção é treinar os operadores nas ações 

preventivas.  

Sobre o Programa de Polivalência ou Multiespecialização Pinto e Xavier apud 

Silva (2004, p. 45) define as habilidades que os trabalhadores devem desenvolver: i) 

disposição e força de vontade para descobrir novas habilidades; ii) conhecimento 

organizacional; iii) Conhecimento de computação; iv) Habilidade interpessoais ; v) 

aumento do espírito interprenurial e vi) Atitudes proativas 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente trabalho tem características de exploratório e descritivo.  Baseia-se 

na busca de conhecimentos na área de gestão da manutenção industrial, pesquisa, 

observação, análise, classificação e interpretação dos fatos coletados e por isto tem 

caráter exploratório. Pretendeu expor uma das características das metodologias da 

gestão da manutenção Industrial e por isto é descritiva (VERGARA 2005). 

Por gerar conhecimentos novos e úteis para aplicação prática dirigida para a 

solução de possíveis problemas se caracteriza como pesquisa de natureza aplicada; por 

não requerer uso e métodos de técnicas estatísticas tem abordagem qualitativa; por 

envolver levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências 

práticas com o problema pesquisado tem objetivo exploratório (SILVA,2001). 

Para a realização deste trabalho foram utilizados os seguintes procedimentos:  

pesquisado dados nos documentos e procedimentos que determinam o atual modelo de 

gestão da manutenção da empresa situada em Porto Real; coleta de informações nos 

bancos de dados da empresa que registram as ocorrências de falhas dos equipamentos e 

as ordens de serviços realizados nos mesmos; através de planilhas eletrônicas foram 

analisados dados e gerado resultados, concluindo, realizado busca de informações da 

implementação de um modelo de manutenção 
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5.1. Pesquisa 

A primeira etapa desta investigação foi desenvolvida a partir de um 

levantamento bibliográfico com vistas a entender o problema proposto e a operação 

prática do método. Portanto, a fundamentação teórica foi realizada por meio de 

literaturas, artigos, dissertações e teses direcionadas à gestão de manutenção industrial. 

5.2. Coleta de Dados 

Segundo Yin ( 2005 ) apud Reis ( 2009 p. 35) “as evidencias de um estudo de 

caso podem vir de seis fontes distintas: documentos, registros em arquivo, entrevistas, 

observação direta, observação participante e artefatos físicos.” 

No presente trabalho buscou-se utilizar todas as fontes de informação que 

evidenciasse e explicasse a forma como se está sendo administrado a função 

manutenção no processo continuo de galvanização de bobinas na empresa em questão 

situada em Porto Real.  

Foram coletados os dados de custos de mão de obra e materiais que estavam 

orçados e que foram utilizados na linha de zincagem continua durante o período de 

julho a dezembro de 2013 referentes as atividades de manutenção elétrica e mecânica 

5.3. Tratamento dos dados 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica para análise e comparação dos dados 

apresentados. 

Para fundamentar os dados apresentados foi construído um referencial teórico. 

Para efetuar a análise da gestão de manutenção da empresa citado foram 

extraídos os valores de custo de Mãao de obra e materiais gastos em intervenções de 

manutenção durante o segundo semestre de 2013 do sistema da empresa. 

 

6. ESTUDO DE CASO 

6.1. Apresentação da Empresa 

Constituída em 26 de maio de 1998, a filial da empresa em questão localizada 

em Porto Real, no Sul do Estado do Rio de Janeiro é especializado em produtos 

galvanizados, como o Galvanneal - aço galvanizado com liga Fe-Zn e aço galvanizado 

minimizado (zero spangle) tanto para peças internas como expostas atendendo as 

especificações, qualidade comercial e estampagem. Os investimentos totais para a 
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implantação somaram US$ 236 milhões. Com objetivo de a indústria automobilística 

ser o cliente – alvo a empresa em questão localizada em Porto Real produz os produtos: 

i) bobinas zincadas por imersão a quente (GI), ii) bobinas zincadas por imersão a quente 

Galvanneal (GA); iii) blanks retos; iv) blanks configurados; v) blanks soldados a laser 

A unidade possui as seguintes linhas de produção:  

i) Linha de Galvanização por Imersão a Quente, com uma capacidade de 

produção de 350 mil toneladas/ano – As bobinas de aço processadas são 

revestidas com zinco puro com cristais minimizados (BZ) ou revestidas com 

liga zinco-ferro (BGA) 

ii) Linha de Corte longitudinal (Slitter Line), com capacidade de produção 

para160 mil toneladas/ano – Efetua apara e/ou divide bobinas em cortes 

transversais e/ou longitudinais gerando novas bobinas ou rolos.  

iii) Linha de Corte transversal (Blank Line), com capacidade de produção para 

30 mil toneladas/ano – Corta bobinas em blanks retos e trapezoidais com 

bailarina e configurados com ferramenta de corte. 

iv) Lavadora de Blanks, com capacidade de produção para 13 mil toneladas/ano 

– Lava blanks retos, trapezoidais ou configurados através do processo de 

lavagem com óleo. 

v) Centro de Solda a Laser, com capacidade de produção de 8 mil 

toneladas/ano – Solda blanks retos, trapezoidais ou configurados, através de 

processo a laser. 

 

Atende clientes no mercado interno e externo para os quais oferece uma variada 

linha de produtos: Bobinas galvanizadas, blanks retangulares, trapezoidais e de 

formatos especiais e blanks soldados, todos de alto valor agregado conforme as Figuras 

16 e 17. 
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Figura 16 - Produto final: Blanks trapezoidais ou ferramentados 
Fonte: Apresentação de integração da empresa situada em Porto Real 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 17 - Produto final: Blanks soldados a laser 
Fonte: Apresentação de integração da empresa situada em Porto Real 

 

Além dos produtos oferece a seus clientes vários serviços, dentre os quais 

destacamos a entrega just-in-time e a assistência técnica pré e pós-venda. 
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A tecnologia de processo e de produto da filial da empresa situada em Porto 

Real, aliados à alta qualificação de seu corpo técnico, são fatores fundamentais para a 

sua competitividade e sucesso nestes importantes segmentos de mercado. 

 

 

Figura 18 - Principais peças dos automóveis que utilizam os Blanks 
Fonte: Apresentação de integração  

 

 

Figura 19 - Fluxo de processo da empresa 
Fonte: apresentação de integração  
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6.2. Apresentação dos dados da pesquisa 

Os dados apresentados a seguir foram extraídos do Sistema Integrado de Gestão 

de Manutenção da empresa em questão, referentes ao segundo semestre de 2013, com o 

objetivo de análise qualitativa e interpretação dos resultados da política da manutenção 

aplicada somente à linha de Galvanização da empresa em questão situada em Porto 

Real. 

 

Tabela 1 - Custo de mão de obra da elétrica 
MÊS  PREVISTO REALIZADO NÃO REALIZADO 

JULHO  R$ 33.451,52   R$ 33.360,63   R$ 90,89  
AGOSTO  R$ 6.340,50   R$ (5.509,24)  R$ 11.849,74  

SETEMBRO  R$ 49.940,18   R$ 40.856,20   R$ 9.083,98  
OUTUBRO  R$ 88.072,59   R$ 50.935,01   R$ 37.137,58  

NOVEMBRO  R$ 31.893,32   R$ -     R$ 31.893,32  
DEZEMBRO  R$ 53.143,42   R$ 50.958,04   R$ 2.185,38  

ACUMULADO  R$ 262.841,53   R$ 170.600,64   R$ 92.240,89  

Fonte: Dados do SIGMA 
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Conforme dados extraídos do sigma no período de julho a dezembro de 2013 

não foram gastos R$ 92.240,89. 

No mês de julho não foi revisado o alimentador rotativo da entrada da linha 

economizando R$ 90,89. No mês de agosto não foram revisados os motores e painéis ao 

longo da linha economizando R$ 11.849,74. No mês de setembro não foram revisados 

painéis, encoders e sensores ao longo da linha economizando R$ 9.083,98. No mês de 

outubro não foram revisados os queimadores no processo da linha economizando R$ 

37.137,58. No mês de novembro não foram revisados os motores no processo e saída da 

linha economizando R$ 31.893,32. No mês de dezembro não foram trocados os 

acrílicos, lâmpadas e câmeras de visualização da produção no processo economizando 

R$ 2.185,38 

 

Tabela 2- Custo de mão de obra da mecânica 
MÊS PREVISTO REALIZADO NÃO REALIZADO 
JULHO  R$ 254.988,42   R$ 206.134,89   R$ 48.853,53  
AGOSTO  R$ 149.009,97   R$ 112.965,00   R$ 36.044,97  
SETEMBRO  R$ 158.782,62   R$ 132.668,79   R$ 26.113,83  
OUTUBRO  R$ 133.379,69   R$ 130.981,29   R$ 2.398,40  
NOVEMBRO  R$ 317.279,14   R$ 290.738,79   R$ 26.540,35  
DEZEMBRO  R$ 121.039,85   R$ 120.126,03   R$ 913,82  
ACUMULADO  R$ 1.134.479,69   R$ 993.614,79   R$ 140.864,90  

Fonte: Dados do Sigma 

 

Gráfico 2 – Custo de mão de obra: manutenção mecânica 
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Conforme dados extraídos do sigma no período de julho a dezembro de 2013 

não foram gastos R$ 140.864,90. 

No mês de julho não foi montado pinos para preparação tubos radiantes e 

limpeza das navalhas blow off laminador da linha economizando R$ 48.853,53. 

No mês de agosto não foram Montado raquetes de tubo radiante, não foram 

retirado medidas topográficas estrutura do pote de zinco e não foram desmontadas 

hastes magnéticas filtro magnéticos # 1 e # 2 da linha economizando R$ 36.044,97. 

No mês de setembro não foram Trocado copos perma e pastilhas de freio ao 

longo da linha e não foram desmontados os acoplamentos de dentes dos tensores #1 a 8 

para lubrificação economizando R$ 26.113,83. 

No mês de outubro não foi trocado o sink Roll no processo da linha 

economizando R$ 2.398,40. 

No mês de novembro não foram trocados o sink roll e o rolo corretor no 

processo da linha e não foi trocado acoplamento sistema refrigeração agua no pré-

aquecimento da linha economizando R$ 26.540. 

No mês de dezembro não foram trocados os braços do sink roll no processo da 

linha economizando R$ 913,82. 

 

 

 

 

Tabela 3 - - Custo materiais da elétrica orçada versus realizado 2º semestre 2013 
  PREVISTO REALIZADO NÃO REALIZADO 
JULHO  R$  250.615,74   R$250.524,95   R$ 90,79  
AGOSTO  R$ 1.106.962,43   R$ 928.425,39   R$ 178.537,04  
SETEMBRO  R$ 283.219,84   R$ 282.897,52   R$ 322,32  
OUTUBRO  R$ 63.860,51   R$ 130.377,43   R$ 33.483,08  
NOVEMBRO  R$ 205.892,74   R$ 205.740,34   R$ 152,40  
DEZEMBRO  R$ 165.456,45   R$ 157.008,55   R$ 8.447,90  
ACUMULADO  R$ 2.176.007,71   R$ 1.954.974,18   R$ 221.033,53  
Fonte: Dados do Sigma 
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Gráfico 3 – Custo de materiais elétricos 
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Fonte: Dados do Sigma 

 

Conforme dados extraídos do sigma no período de julho a dezembro de 2013 

não foram gastos R$ 221.033,53. No mês de julho não foram comprado tinta para 

pintura estrutura das câmeras da entrada da linha economizando R$ 90,05. No mês de 

agosto não foram trocados três motores da desenroladeira#1, não foi trocado sensor 

CPC#6 da linha economizando R$ 178.537,1. No mês de setembro não foram trocado 

lâmpadas ao longo da linha economizando R$ 322,32. No mês de outubro não foi 

trocado uma bomba no processo da linha economizando R$ 33.483,08. No mês de 

novembro não foram trocados a iluminação na saída da linha economizando R$ 152,40. 

No mês de dezembro não foram trocados quatro câmeras na entrada da linha 

economizando R$ 8447,90. 

 

 

Tabela 4 - Custo materiais de manutenção mecânica orçado/ realizado 2º sem. 2013 
  PREVISTO REALIZADO NÃO REALIZADO 
JULHO  R$ 1.491.091,19   R$ 1.499.991,39   R$ (8.900,20) 
AGOSTO  R$ 1.238.722,48   R$ 1.408.890,67   R$ (170.168,19) 
SETEMBRO  R$ 725.495,44   R$ 1.027.691,54   R$ (302.196,10) 
OUTUBRO  R$ 1.906.065,00   R$ 2.201.553,94   R$ (295.488,94) 
NOVEMBRO  R$ 96.241,92   R$ 100.087,81   R$ (3.845,89) 
DEZEMBRO  R$ 1.183.775,20   R$ 1.213.175,40   R$ (29.400,20) 
ACUMULADO  R$ 6.641.391,23   R$ 7.451.390,75   R$ (809.999,52) 

Fonte: Dados do Sigma 
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Gráfico 4 – Custo dos materiais mecânicos 
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Fonte: Dados do Sigma 

 

Conforme dados extraídos do sigma no período de julho a dezembro de 2013 

foram gastos R$ 809.999,52 a mais que o orçado. No mês de julho houve necessidade 

de troca de copo dosador e pastilha de freio torre intermediaria onerando o custo em R$ 

8.900,20. No mês de agosto foi necessário trocar componentes do pote de zinco 

onerando o custo R$ 170.168,19. No mês de setembro foi necessário trocar dois tubos 

radiantes e trocar componentes do pote de zinco onerando o custo em R$ 302.196,10. 

No mês de outubro foi necessário trocar os componentes do pote de zinco onerando os 

custos em R$ 295.488,94. No mês de novembro foi necessário trocar os componentes 

do pote de zinco onerando o custo em R$ 3.845,89. No mês de dezembro foi trocado 

guia e estrutura tesoura inferior na entrada da linha onerando o custo em R$ 29400,20. 

 

7. ANÁLISES E CONCLUSÕES 

Pode-se concluir que com o aumento da produtividade da linha de zincagem 

continua, da empresa estudada, a disponibilidade operacional está sendo mantida com 

um elevado custo de reposição de peças mecânicas não previstas. Apesar do custo da 

mão de obra ter se mantido abaixo do orçado. 

De acordo com o objetivo geral “Analisar a gestão de manutenção da empresa 

em questão situada na cidade de Porto Real quanto a sua eficácia na relação custo 
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versus beneficio dos ativos sob sua responsabilidade”, pode-se verificar que os custos 

em manutenção elétrica da mão de obra e dos materiais estavam dentro do orçado, 

porém os custos de materiais mecânicos excederam os planejados principalmente nos 

componentes do pote de zinco do processo da linha de galvanização.  

Sobre os objetivos específicos foram definido os conceitos de manutenção por 

diversos autores, mas principalmente como sendo uma combinação de todas as ações 

técnicas e administrativas destinada a manter ou recolocar um item em um estado no 

qual possa desempenhar uma função requerida; foi apresentada a tipologia da 

manutenção: corretiva, preventiva e preditiva.  

Discutido os custos em manutenção industrial: a análise dos custos em 

manutenção é ferramenta essencial para a gestão, pois reflete na forma como conduz 

toda a politica de manutenção da fabrica. Foi identificado também que mais manutenção 

não significa melhor manutenção, onde existe um ponto ótimo de custo de manutenção 

nas linhas.  

 Apontado as principais ferramentas da Qualidade: foram apresentadas diversas 

ferramentas da Qualidade e identificado três programadas de qualidade que são 

considerados básicos na manutenção moderna: Programa de 5s, TPM (Manutenção 

Produtiva Total) e Polivalencia.  

 Analisado a situação atual do setor de manutenção da empresa em questão 

situada em Porto Real: foi quantificada através do custo a relação de atividades 

previstas e atividades executadas nas modalidades elétrica e mecânica e foi identificado 

que a manutenção elétrica consegue trabalhar abaixo do orçado, porém na manutenção 

mecânica os custos de materiais excedem o planejado. 

Apontado os principais problemas no setor de manutenção da empresa estudada: 

os principais problemas enfrentados no setor de manutenção é o custo elevado em 

materiais mecânicos o que demonstra um excesso de atendimentos emergenciais 

principalmente para garantir a disponibilidade do pote de zinco da linha.  

Analisado os dados apresentados no presente trabalho de forma a identificar a 

criticidade das atividades programadas de manutenção com o desgaste dos materiais 

previstos pelo fornecedor: O custo excessivamente alto e fora do planejado dos 

materiais de manutenção mecânica na linha de zincagem revela que os materiais 

mecânicos, principalmente na área do pote de zinco, estão sendo repostos antes do 

tempo.   
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8. LIMITAÇÕES E PROPOSTAS DE NOVOS ESTUDOS 

Como limitação do trabalho pode-se destacar os dados reduzidos ao período de 6 

meses, devido a falta de organização do setor impossibilitando uma análise de um 

período maior. 

Fazer comparação com outra linha de Zincagem do setor, com prazo maior 

visando identificar desvios nos custos e forma como foram solucionados.  

Desenvolver metodologia de gestão de inspeção de manutenção mecânica 

visando diminuir custos emergências com troca de peças mecânicas não planejadas.  
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