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Melhorar os processos produtivos tem sido foco das empresas que buscam 

excelência e a plena satisfação dos clientes. Com o intuito de diagnosticar os 

diversos status do processo que impedem o funcionamento eficaz e/ou 

eficiente do sistema, o presente estudo propõe desenvolver medidas com 

foco nos status do sistema, que impediam o andamento normal da oficina de 

manutenção e aspectos de problemas internos específicos da organização em 

estudo. Na condução do trabalho utilizou-se brainstorming, diagrama de 

causa e efeito, além da folha de verificação e o gráfico de Pareto. O presente 

trabalho tem por objetivo, a partir da utilização de técnicas estatísticas, 

analisar o comportamento dos dados, gerando uma compreensão do status 

atual do sistema, auxiliando na tomada de decisão, bem como prever 

tendência para as medições futuras. Os resultados são animadores e 

apontam para uma necessidade cada vez mais crescente de se tratar a 

manutenção de forma estratégica, não somente como função de apoio ao 

processo produtivo refletindo em um nível operacional. 
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1. Introdução 

A gestão da manutenção permite a realização de práticas que possam garantir que uma 

máquina ou equipamento possam desempenhar as funções que estão designadas a realizar.  

Os indicadores de produtividade nos permite analisar tendências ao longo de tempo, 

permitindo uma tomada de decisão gerencial. Antes, tratada somente com abordagem 

operacional e vista de forma “marginalizada” no sistema, hoje a manutenção passou a ser 

visto como uma função operacional cujo variável é a engenharia. 

Levando em consideração esta nova abordagem, o conceito de manutenção também 

têm se aperfeiçoado. Segundo Siqueira (2005, p. 27), as atividades de manutenção evoluíram 

da simples reposição para a conservação de equipamentos, esta era a filosofia dominante. Já 

para Oliveira e Silva (2013, p.2/ p.54), a manutenção no passado era definida como o 

reestabelecimento das condições originais dos equipamentos/sistemas, hoje se define, como a 

garantia da disponibilidade da função dos equipamentos/sistemas com disponibilidade e 

confiabilidade, segurança e preservação do meio ambiente, sempre ao menor custo possível. 

Para obtenção de dados precisos para efetuar uma analise estatística confiável dos 

problemas, suas causas e efeitos, foram utilizar ferramentas da engenharia. O presente artigo 

mostra as causas que diminuem a variável de produtividade. 

Espera-se a compreensão da variável de produtividade, bem como a projeção de 

tendência para um próximo período de análise e medição. 

2. Revisão Bibliográfica 

2.1. Conceito de manutenção 

Segundo os autores Kardec e Nascif (2013), a manutenção tem como principal 

objetivo priorizar a eliminação das falhas que ocorrem de forma potencial, por meio da 

análise das causas básicas, atreladas ao esforço do reparo com qualidade, associado à 

operação e a engenharia na busca das soluções definitivas.  

A empresa é um sistema/organismo integrado de pessoas, informações, equipamentos 

e estes sistemas complexos estão sujeitos a falhas, cabe aqui, um conceito comumente 
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difundido em manutenção e algumas vezes abordado no campo da qualidade, a 

confiabilidade. 

Segundo Siqueira (2005, p. 350), “a confiabilidade pode ser definida como a 

probabilidade de um item (produto, serviço, equipamento) desempenhar a função requerida, 

por um intervalo de tempo estabelecido, sob condições definidas de uso”. Os sistemas 

complexos, já citados, estão sujeitos aos mesmos mecanismos de falha, representado pela 

famosa curva da banheira conforme a Figura 1: 

 

Figura 1 - Curva da Banheira. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Siqueira (2009, p. 14). 

 “Segundo a teoria da curva da banheira, todo item apresenta inicialmente uma taxa de 

falha decrescente estabilizando-se na maior parte do tempo, vindo a crescer apenas após o 

final da vida útil” (SIQUEIRA, 2005, p. 14). 

 

2.2. Ferramentas de apoio gerencial 

 

2.2.1. Brainstorming 

Segundo CORRÊA (2009, p. 138), o processo de indicação das causas no, no 

“Diagrama de causa e efeito”, geralmente é feito através do brainstorming. Nesta fase, os 

participantes colocam suas ideias sobre o ramo correspondente à área geral. Uma regra geral 

para o brainstorming, é que não pode haver prejulgamento de nenhuma idéia apresentadas 

para não constranger nenhum dos participantes e procurar tirar-lhes o máximo de participação 
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com idéias. 

2.2.2. Folha de Verificação 

 “É uma planilha para o registro de dados. O uso da folha de verificação torna a coleta 

de dados rápida e automática. A tarefa de coletar dados fica mais fácil quando se resume ao 

simples preenchimento de uma planilha” (VIEIRA,1999, p. 1). As folhas de verificação são 

simples formulários que ajudam a padronizar a coleta de dados e que são usados para criar 

histogramas, como os mostrados no gráfico de Pareto. 

Portanto, os principais objetivos de se utilizar a folha de verificação são: 

 Facilitar o entendimento do problema e por consequência o trabalho de quem coleta os dados; 

 Organização dos dados tornando-os visualmente mais “amigável”; 

 Padronização dos dados, evitando assim a duplicidade independente de quem realize a coleta;  

 Proporcionar um método eficaz de abordagem. 

 

2.2.3. Diagrama de causa e efeito 

De acordo com Chase (2006, p. 196), esta ferramenta mostra relações hipotéticas entre 

as causas potenciais e o problema sob estudo. Assim que o diagrama de C&E é desenhado, a 

análise prosseguiria para encontrar quais das causas potenciais estavam, na verdade, 

contribuído para o problema.  Esta ferramenta proporciona uma maior organização das 

informações, permitindo a identificação das possíveis causas dos sinistros. Atua como um 

guia para mostrar a causa fundamental deste problema e é utilizado para resumir e apresentar 

as possíveis causas do problema considerado, com isso, pode-se então determinar medidas 

corretivas.  

 

2.2.4. Gráfico de Pareto 

“O Gráfico de Pareto ajuda a dividir um problema em contribuições relativas de seus 

componentes. São baseados na descoberta empírica comum de que uma grande porcentagem 

dos problemas existe por conta de uma pequena porcentagem de causas” (CHASE, 2006, p. 

196). O princípio da ferramenta é identificar as causas mais significativas do problema e em 
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seguida realizar ações para elimina-las. 

 

2.3. Backlog 

O backlog é um indicador tradicional da manutenção que segundo SIQUEIRA (2011, p. 

7) pode ser avaliado como o conjunto de manutenções programadas, mas não realizadas em 

um período: 

 

Onde, 

• Ações Programadas – {AP} - Conjunto de manutenções preventivas, constantes do Plano de 

Ação, para um período de referência, incluindo ações preditivas, restaurações, substituições, 

inspeções, ensaios, etc. 

• Ações Realizadas - {AR} - Conjunto de manutenções preventivas efetivamente realizadas 

no sistema objeto, em um Período de Referência, incluindo ações não programadas mas 

executadas para correção de Falhas Potenciais. 

O backlog, na maioria das vezes, ocorrer por atrasos ou por imprevisão do processo, 

em suma, a produtividade é inversamente proporcional a este indicador. 

3. Materiais e Métodos 

O desenvolvimento desta pesquisa foi realizado através de uma aplicação de caráter 

exploratório-descritivo, de base empírica e com levantamento bibliográfico, sendo seus dados 

analisados sob uma ótica qualitativa e quantitativa. 

Freitas e Prodanov (2013, p.48), defendem que pesquisa, como atividade científica 

completa, é mais do que procura de dados ou certos tipos de abordagem exploratória, pois 

percorre, desde a formulação do problema até a apresentação dos resultados, a seguinte 

sequência de fases: 

a) preparação da pesquisa: seleção, definição e delimitação do tópico ou problema a ser 

investigado; planejamento de aspectos logísticos para a realização da pesquisa; formulação de 
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hipóteses e construção de variáveis; 

b) trabalho de campo (coleta de dados); 

c) processamento dos dados (sistematização e classificação dos dados); 

d) análise e interpretação dos dados; 

e) elaboração do relatório da pesquisa. 

Quanto à natureza, a pesquisa pode ser considerada um estudo de caso aprofundado 

com detalhamento de conhecimento ou simplesmente pesquisa aplicada. Turrioni e Mello 

(2012, p.80), esclarecem que pesquisa aplicada caracteriza-se por seu interesse prático, isto é, 

que os resultados sejam aplicados ou utilizados imediatamente na solução de problemas que 

ocorrem na realidade.  O estudo de caso, segundo Freitas e Prodanov (2013, p.60), consiste 

em coletar e analisar informações sobre determinado indivíduo, uma família, um grupo ou 

uma comunidade, a fim de estudar aspectos variados de sua vida, de acordo com o assunto da 

pesquisa.  

A abordagem da pesquisa deste estudo é considerada como pesquisa quantitativa. 

Turrioni e Mello (2012, p.81), definem que este tipo de abordagem considera que tudo pode 

ser quantificável, o que significa traduzir em números opiniões e informações para classifica-

las e analisa-las. Requer o uso de recursos e de técnicas estatísticas como percentagem, média, 

moda, mediana, desvio padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão, dentre outros. 

4. Resultados e Discussões 

Foi realizado o levantamento, via Sistema Integrado de Gestão (SIG), dos problemas 

internos impeditivos que impossibilitam o encerramento das Ordens de Manutenção (OS), 

estes desdobrados em: Equipamento enviado ao cliente, Falta de pintura, Falta conclusão de 

serviço contratado, Falta material, Falta pagamento de serviço terceiros, Falta usinagem, 

Equipamento enviado reparo, Impedimento, Falta caldeiraria, Falta desenho técnico, Falta 

requisição de compra, Falta Inspeção, Falta documentação técnica, Falta serviço mecânica, 

Aguardando encerramento técnico, Aguardando contratação de serviço externo. 

Por meio da análise da tabela 1, fica nítido que a maioria dos problemas internos são 
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pertinente a assuntos relacionados a: 

a) Equipamentos já haviam sido enviados aos clientes sem baixa no sistema; 

b) Falta de conclusão de serviços contratados pela oficina; 

c) Falta de material (Falta de sobressalentes para finalização da montagem dos 

equipamentos); 

d) Falta de pintura para finalização do equipamento.  

Na sequência os demais dificuldades: 

Tabela 1: Folha de verificação 

Status Impeditivos Quant. 
Total 

acumulado 

Percentagem 

do total(%) 

Percentagem 

acumulada(%) 

EQUIPAMENTO ENVIADO (EECL) 618 618 33,01 33,01 

FALTA CONCLUSÃO SERVIÇO CONTRATADO 

(FCSCON) 
334 952 17,84 50,85 

FALTA MATERIAL (FMAT) 251 1203 13,41 64,26 

FALTA PINTURA (FPIN) 237 1440 12,66 76,92 

FALTA PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS 

(FPSTER) 
117 1557 6,25 83,17 

FALTA USINAGEM (FUSI) 91 1648 4,86 88,03 

AGUARDANTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO 

(ACTSER) 
66 1714 3,53 91,56 

AGUARDANDO ENCERRAMENTO (AENTEC) 49 1763 2,62 94,18 

EQUIPAMENTO ENVIADO REPARO (EEREP) 45 1808 2,4 96,58 

IMPEDIMENTO (IMP) 34 1842 1,82 98,40 

FALTA CALDEIRARIA (FCAL) 16 1858 0,85 99,25 

FALTA DESENHO TÉCNICO (FDES) 8 1866 0,43 99,68 

FALTA REQUISIÇÃO DE COMPRA (FRECOM) 2 1868 0,11 99,79 

FALTA SERVIÇO INSPEÇÃO (FINS) 2 1870 0,11 99,90 

FALTA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA (FDTEC) 1 1871 0,05 99,95 

FALTA SERVIÇO MECÂNICO (FSMEC) 1 1872 0,05 100,00 

Total 1872 - 100 - 
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EECL

FCSCON

FMAT

Métodos Material

Máquinas Mão de Obra

Erro na seleção 
de material.

Escassez de 
fornecedores na 

região.

Material de baixa 
qualidade.

Baixa qualificação.
Deteriorizada.

Treinamento 
inadequado.

Pouco 
treinamento.

Máquinas expostas 
aos intempérios.

Fonte: Autores, 2014. 

No Gráfico de Pareto (Figura 2) estão expostas as informações qualitativas e 

quantitativas de diagnóstico de problemas, onde foi possível observar os maiores problemas 

do setor, destacados anteriormente, os quais representam pouco mais de 76% das causas de 

todos os Status que impedem o funcionamento eficaz do sistema analisado. 

Figura 2 – Gráfico de Pareto. 

Font

e: Autores, 2014. 

Observando os dados obtidos pela folha de verificação e o gráfico de Pareto, foram 

identificados os defeitos mais comuns nas amostras coletadas e assim, decidiu-se utilizar o 

Diagrama de Causa e Efeito (Gráfico 2), com intuito de encontrar o que estava causando esses 

defeitos. 

Figura 3 – Diagrama de Causa e Efeito 
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Fonte: Autores, 2014. 

Como exposto, os principais status impeditivos, aqueles que tendem aumentar o 

backlog do sistema, são em ordem decrescente:  

Equipamentos que já haviam sido entregues ao cliente (EECL); Equipamentos que dependiam 

de conclusão de serviços contratados (FCSCON) e Equipamentos que necessitavam de 

material para finalizar a ordem de manutenção (FMAT).   

 

5. Conclusões 

Este trabalho teve como objetivo geral, a partir da utilização de técnicas estatísticas, 

analisar o comportamento dos dados, gerando uma compreensão do status atual do sistema, 

auxiliando na tomada de decisão, bem como prever tendência para as medições futuras. Para 

isso foi necessário identificar quais eram os status impeditivos no sistema. 

O principal objetivo desse estudo foi atingido, pois através do que foi exposto, foi 

possível identificar quais eram os status e analisar comportamento dos dados proporcionando 

uma maior previsibilidade aos gestores garantindo assim, a sobrevivência da organização. 

Portanto, a importância do registro dos dados gerados periodicamente para a mesuração do 

valor agregado de seus produtos, fica bastante evidente. 

Esse estudo permite à empresa tomar decisões estratégicas com mais agilidade visto 

que, através aplicação de Pareto, podemos diagnosticar os principais impedimentos da oficina 

de manutenção e dessa forma “atacar” de forma mais incisiva nestes problemas, seja 

investindo mais financeiramente ou intelectualmente. 
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