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O presente artigo tem por objetivo apresentar a estruturação e os 

resultados obtidos pelo setor de manutenção da logística de 

movimentação interna da empresa Domingos Costa Indústria 

Alimentícia S/A, conhecida comercialmente como Vilma Alimmentos. A 

Gestão de Manutenção desenvolvida pelo setor tem como base a 

realização de atividades de manutenções preventivas, a fim de evitar 

indisponibilidade dos equipamentos, ocorrência de falhas não 

previstas, insegurança operacional e aumento de custos com 

manutenções corretivas.  A partir de um correto planejamento, prática 

e programação de intervenções previstas para realização de revisões 

periódicas, tem-se o aumento da confiabilidade e produtividade 

operacional dos equipamentos que movimentam matérias-primas e 

produtos acabados, impactando positivamente nos resultados que 

fomentam a eficácia da Gestão de Manutenção da logística de 

movimentação interna. 

 

Palavras-chaves: Gestão de Manutenção, Manutenção Preventiva, 
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1. Introdução 

Equipamentos de movimentação interna podem se tornar perigosos se o seu plano de 

manutenção e inspeções forem negligenciados ou se forem operados de forma inadequada. 

Para que um equipamento esteja sempre em boas condições de uso é necessária a realização 

de ações para manter ou restabelecer o seu estado específico ou, então, assegurar um 

determinado serviço, as quais são denominadas de Manutenção (MIRSHAWKA e OLMEDO, 

1993 apud FERREYRA RAMIRES, 1996). 

Historicamente, a conservação de instrumentos e ferramentas foi observada desde os 

primórdios da civilização. Contudo, a função manutenção emergiu somente no século XVI, a 

partir da invenção das primeiras máquinas têxteis a vapor, com posterior origem do termo 

manutenção na indústria na década de 50, nos Estados Unidos (CAETANO, 2007).  

Nos anos 90, as atividades de manutenção eram postas em segundo plano dentro de uma 

organização empresarial, além da ausência de meios necessários para o planejamento e 

programação de manutenções (BELHOT e CAMPOS, 1995). Contudo, a partir da própria 

evolução tecnológica, com conseqüente incorporação de novos conceitos e complexidades ao 

funcionamento de máquinas e equipamentos, tornou-se necessária a incorporação de práticas 

de manutenção como elemento ativo da organização (BELHOT e CAMPOS, 1995).  

De acordo com Kardec e Nascif (1998) há quatro tipos de manutenções, a saber: Manutenção 

Corretiva, Manutenção Preventiva, Manutenção Preditiva e Manutenção de Melhoria. Dentro 

do conceito de manutenção, apenas a Manutenção Preventiva e a Manutenção Corretiva serão 

abordados neste artigo. 

A Manutenção Preventiva (Preventive Maintenance) é entendida como uma intervenção de 

manutenção prevista, e previamente programada anteriormente à data provável do 

aparecimento de uma falha (MONCHY, 1989). Baseia-se na maior disponibilidade e vida útil 

dos equipamentos a custos menores, por apresentar uma parcela importante da cadeia 

produtiva (CAETANO, 2007).  

Pode-se dizer que a manutenção preventiva é uma das intervenções mais importante e, quando 

bem realizada, proporciona muitas vantagens, como garantia de extrema disponibilidade dos 

equipamentos e, portanto, alta produtividade operacional; atenuação de falhas ou até mesmo 

impedir que elas ocorram; minimização de paradas e melhor gestão de peças de reposição no 

estoque. Além disso, é possível assegurar uma maior segurança operacional quando as 

manutenções são seguidas conforme planos recomendados pelo fabricante da máquina. 

Portanto, este tipo de manutenção deve ser priorizado de modo a prolongar a vida útil dos 

equipamentos e, em conseqüência, o sistema operacional o ter disponível na maior parte do 

tempo, com redução do tempo inativo, paradas não programadas e custos com manutenções 

corretivas, os quais afetam diretamente a lucratividade da empresa. 

A Manutenção Corretiva (Corrective Maintenance ou Repair) é uma atividade feita com a 

finalidade de restabelecer um sistema técnico, bem ou serviço cujo desempenho tenha 

diminuído após sair de um estado específico (FERREYRA RAMIRES, 1996). As correções 

têm finalidade de corrigir falha de desgastes ou deterioração de máquinas ou equipamentos, 

podendo ser reparos, substituição de peças ou do próprio equipamento (VIANA, 1991 apud 

CAETANO, 2007).  

A empresa Domingos Costa Indústria Alimentícia S/A, conhecida comercialmente como 

Vilma Alimentos, localizada no pólo industrial da cidade de Contagem, Minas Gerais, atua no 

ramo de moagem de trigo e fabricação de derivados, bem como de pré-misturas. Para a 
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logística de movimentação interna de matérias-primas e produtos acabados, utilizam-se 

paleteiras elétricas e empilhadeiras à combustão e elétricas.   

No ano de 2010, a empresa Vilma Alimentos optou por adquirir frota própria e contratar mão-

de-obra operacional e manutentores, que anteriormente eram terceirizados, com surgimento 

de um novo setor na empresa responsável pela manutenção dos equipamentos da 

movimentação interna. A partir de então, a gestão da manutenção da logística de 

movimentação interna e o controle próprio são estruturados.  

Como prescrito por Belhot e Campos (1995), o próprio mercado de trabalho em manutenção 

exigirá a atuação direta de um profissional para operar diretamente na supervisão do uso de 

tecnologias, máquinas e equipamentos, com o desenvolvimento de métodos e processos 

próprios. 

O planejamento e programação eficientes são fundamentais para que o setor atue de forma 

acertiva na sua nova gestão, que tem como objetivo restaurar a confiabilidade dos 

equipamentos de movimentação interna por meio da intervenção direta de profissionais 

qualificados. Desta forma, há um intenso controle do desempenho com acompanhamento de 

indicadores, de modo a realizar ações com maior eficiência para se alcançar resultados 

eficazes. Portanto, estruturou-se um plano de manutenção do setor, com o objetivo de 

fornecer uma base racional para a formulação de um programa de manutenção preventiva e 

estabelecer os princípios de controle e acompanhamento da condição dos parâmetros, além de 

fornecer diretrizes para a manutenção corretiva (BELHOT e CAMPOS, 1995) 

Pretende-se com este artigo apresentar a manutenção da logística de movimentação interna da 

empresa Vilma Alimentos e a sua importância como prática de gestão que fomentam 

resultados positivos à organização. Ressalta-se que o objetivo do artigo não é comparar a 

terceirização com o controle próprio agora assumido, mas sim mostrar os resultados que 

foram alcançados com a implantação de processos ideais para a gestão de manutenção. 

2. Estruturação do Setor Manutenção da Movimentação Interna 

A gestão de manutenção da logística de movimentação interna da Vilma Alimentos elaborou 

planos de manutenções preventivas específicos para cada modelo de máquina, de acordo com 

as recomendações dos fabricantes dos equipamentos e experiências da equipe de técnicos. Os 

planos de manutenções de cada modelo de equipamento variam conforme o intervalo de 

tempo de operação da máquina: os planos mais extensos, relativos ao maior tempo de 

operação, incorporam os planos menores, relacionados ao menor tempo de operação. Assim, é 

garantido que para um maior tempo de operação o equipamento seja submetido a uma 

inspeção mais abrangente.  

A manutenção preventiva destes equipamentos é controlada por um medidor existente em 

cada equipamento, o horímetro, instrumento digital que indica as horas que a máquina esteve 

em funcionamento operacional. As coletas de horas de operação são realizadas e a partir 

destes valores o planejamento é estruturado. 

A Vilma Alimentos possui uma frota de 51 máquinas que estão alocadas em vários setores da 

empresa. Cada modelo de equipamento possui características intrínsecas que foram 

relacionados no momento da sua alocação, considerando capacidade de elevação da máquina, 

velocidade de operação, layout do local, bem como a demanda de movimentação interna 

setorial.  

A Tabela 1 apresenta a frota de movimentação interna adquirida pela empresa Vilma 

Alimentos. 
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Equipamentos de Movimentação Interna Marca Quantidade 

Empilhadeira Combustão 

 Empilhadeira GLP 50VX (Triplex) Yale 4 unidades 

 Empilhadeira GLP 50VX (Simplex) Yale 3 unidades 

 Empilhadeira GLP 90VX Yale 1 unidade 

Empilhadeira Elétrica 

Empilhadeira Contrabalançada (ERC-040) Yale 2 unidades 

Empilhadeira Contrabalançada (RX-20 20P) Still 1 unidade 

Empilhadeira Retrátil (FMX-20) Still 10 unidades 

Paleteira Elétrica 

Paleteira à Pé (EGU-20) Still 5 unidades 

Paleteira Patolada (EGV-14) Still 2 unidades 

Paleteira Hidrául c/ Elevação e Tração Elétricas (PT1616 e PT 1654) Paletrans 2 unidades 

Paleteira Embarcada - on-board (ERX-27) Still 17 unidades 

Paleteira Garfo Longo (MPE-080) Yale 3 unidades 

Paleteira Semi-Elétrica 

Paleteira Hidrául Manual / Elevação Elétrica (LE 1034C) Paletrans 1 unidade 

 

Tabela 1 – Relação dos Equipamentos de Movimentação Interna da Vilma Alimentos 

As paradas programadas para manutenções preventivas ocorrem em intervalos regulares para 

todos os equipamentos. Há setores em que a movimentação interna em paleteiras e 

empilhadeiras é mais intensa. Entretanto, se o equipamento atingiu as horas de operação que o 

submeterá à outra parada para manutenção, este então é programado e imobilizado para que a 

equipe de técnicos intervenha com as ações dispostas no plano de manutenção. 

Diariamente, segundo a programação, são verificados os equipamentos que estão mais 

próximos de findar o prazo de realização da manutenção preventiva e, assim, cada manutentor 

é direcionado ao equipamento que será submetido à inspeção. O manutentor recebe uma 

ordem de serviço específica do equipamento programado e segue os passos do check list que é 

o próprio plano de manutenção relacionado às horas de operação do equipamento. 

A gestão de paradas para manutenções preventivas é informada à operação que 

disponibilizará o equipamento no dia e horário mais adequado ao setor para que a 

produtividade e logística interna não sejam comprometidas pela sua ausência. Para 

equipamentos mais críticos de serem disponibilizados à manutenção preventiva por um maior 

período, algumas ações paralelas são tomadas durante o pequeno intervalo de inatividade da 

máquina, como a lubrificação, reduzindo assim o tempo de inatividade do equipamento à 

operação. Ou seja, pequenas inspeções do plano de manutenção são realizadas nas 

oportunidades que surgem ao longo do dia, por exemplo, horário de almoço do operador. 

Desta forma, a logística de movimentação interna e a programação das manutenções 

preventivas não são comprometidas. 

Entretanto, em determinados períodos os equipamentos são programados para manutenções 

preventivas simultaneamente, por estarem com a mesma quantidade de horas trabalhadas. 

Como a equipe responsável pela manutenção da movimentação interna é enxuta, alguns 

equipamentos são inspecionados em atraso aceitável, sem comprometer o seu desempenho. 
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Outra situação que compromete o andamento correto da programação é quando a operação 

está com movimentação interna em grande ritmo, levando a atrasos de manutenções. Devido a 

estas situações, o controle é reprogramado para que a data correta da manutenção dos demais 

equipamentos não seja comprometida, ou seja, o efeito negativo em cadeia é interrompido. 

O planejamento da manutenção preventiva da movimentação interna na Vilma Alimentos é 

projetado com o objetivo de aumentar a confiabilidade do equipamento, preservar suas 

características intrínsecas e garantir sua disponibilidade. Desta forma, componentes com 

ciclos de vida curtos para intervalos pequenos de operação são programados nos planos de 

manutenções para que sejam substituídos no tempo correto, prevenindo a falha não 

programada do equipamento. As peças inspecionadas pelo manutentor são avaliadas e 

realizadas anotações na ordem de serviço se serão necessárias sua substituição recente, 

evitando futuras paradas desnecessárias. Se for verificada a necessidade de alguma 

substituição, o componente em questão é comprado, caso não haja estoque imediato, para que 

a troca seja realizada na próxima preventiva ou então programada manutenção corretiva para 

esta substituição antes que causem desgastes ou falhas do sistema do equipamento. As 

manutenções corretivas programadas ocorrem em intervalos de oportunidade, caso a próxima 

preventiva a findar esteja distante. Desta forma, evitam-se paradas do equipamento que 

comprometam a operação.   

Com os ajustes e inspeção de alguns componentes, como óleos, rodas, cabos, transmissão, 

motor e filtros, os manutentores atenuam anomalias que despendem financeiramente do setor 

da manutenção movimentação interna. Assim, inspeções, limpeza, lubrificação, regulagens, 

ajustes e diagnósticos de defeitos garantem a utilização das peças até o final de sua vida útil, 

além de prevenir problemas futuros e as manutenções corretivas não programadas são 

reduzidas, bem como os custos com reparos de correção. 

3. Resultados 

Com o término da terceirização do setor tratado neste artigo, a gestão de manutenção interna 

iniciou a coleta de dados e os mesmos são avaliados constantemente. Apresenta-se abaixo os 

resultados obtidos durante 10 meses.  

A Tabela 2 apresenta o comparativo de horas trabalhadas versus horas de manutenções 

preventivas e corretivas. 

 

Identificação  
Horas  

Trabalhadas  

Horas  

Preventivas 

Horas  

Corretivas 

Horas  

Preventivas + Corretivas 

EMP 01 2584 23,95 14,15 38,10 
EMP 02 3446 21,83 14,58 36,41 

EMP 03 745 4,17 0,00 4,17 

EMP 04 3115 20,33 6,43 26,76 

EMP 05 3171 19,98 8,25 28,23 

EMP 06 3600 22,00 3,50 25,50 

EMP 07 3626 32,00 36,17 68,17 

EMP 21 705 1,83 10,42 12,25 

EMP 08 3577 11,87 11,95 23,82 

EMP 09 3791 15,32 12,33 27,65 

EMP 10 1729 6,12 1,33 7,45 

EMP 11 2530 14,00 0,67 14,67 

EMP 12 2597 11,08 7,68 18,76 

EMP 13 2696 12,50 12,53 25,03 

EMP 14 2857 14,77 1,80 16,57 

EMP 15 750 8,58 3,58 12,16 

EMP 16 1171 7,62 0,00 7,62 
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EMP 17 2557 13,60 5,48 19,08 

EMP 18 1755 15,22 28,95 44,17 

EMP 19 1436 10,45 4,08 14,53 

EMP 20 1851 8,67 11,88 20,55 

PAL 01 476 2,17 0,00 2,17 

PAL 02 805 3,62 8,95 12,57 

PAL 03 533 2,50 0,00 2,50 

PAL 04 1611 4,27 16,05 20,32 

PAL 05 732 2,92 8,70 11,62 

PAL 06 1991 6,72 15,95 22,67 

PAL 07 1567 10,08 1,50 11,58 

PAL 08 0 0,00 2,08 2,08 

PAL 09 1695 5,53 26,85 32,38 

PAL 10 0 0,00 0,00 0,00 

PAL 11 3350 10,30 0,00 10,30 

PAL 12 3442 9,90 0,00 9,90 

PAL 13 3513 10,45 0,80 11,25 

PAL 14 3410 16,03 2,33 18,36 

PAL 15 3498 14,12 1,87 15,99 

PAL 16 3471 15,57 2,50 18,07 

PAL 17 3483 13,37 4,67 18,04 

PAL 18 3442 17,62 1,25 18,87 

PAL 19 3489 15,43 0,00 15,43 

PAL 20 3424 10,32 2,50 12,82 

PAL 21 3419 12,90 0,00 12,90 

PAL 22 3309 15,20 1,42 16,62 

PAL 23 3450 14,45 1,33 15,78 

PAL 24 3293 10,55 0,00 10,55 

PAL 25 3463 16,80 0,00 16,80 

PAL 26 1460 6,87 0,92 7,79 

PAL 27 2688 12,88 13,15 26,03 

PAL 28 2589 18,95 20,15 39,10 

PAL 29 1829 7,08 9,70 16,78 

PAL 30 1345 10,12 11,63 21,75 

 

Tabela 2 – Comparativo de horas trabalhadas versus horas de manutenções preventivas e corretivas 

 

A partir dos dados da Tabela 2 é possível verificar esta comparação por meio de gráficos que 

relacionam horas trabalhadas e de manutenção (corretiva + preventiva) para cada 

equipamento. Portanto, segue então estes comparativos agrupados por modelo de máquina 

(Figura 1 à Figura 8). 
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 Figura 1 – Horas Trabalhadas x Horas de Manutenção      Figura 2 – Horas Trabalhadas x Horas de Manutenção 

                     do Modelo de Máquina Combustão                                  do Modelo de Máquina Contrabalançada 

   
 

 Figura 3 – Horas Trabalhadas x Horas de Manutenção      Figura 4 – Horas Trabalhadas x Horas de Manutenção       

                     do Modelo de Máquina Retrátil                                        do Modelo de Máquina Paleteira à Pé 

 

   
 

Figura 5 – Horas Trabalhadas x Horas de Manutenção        Figura 6 – Horas Trabalhadas x Horas de Manutenção       

                     do Modelo de Máquina Patolada                                      do Modelo de Máquina Semi-Elétrica 

 



 

 XXXI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual: Desafios da Engenharia de Produção na Consolidação do Brasil no  

Cenário Econômico Mundial 
Belo Horizonte, MG, Brasil, 04 a 07 de outubro de 2011. 

 

 

 

8 

 

   
 

Figura 7 – Horas Trabalhadas x Horas de Manutenção        Figura 8 – Horas Trabalhadas x Horas de Manutenção       

                     do Modelo de Máquina Embarcada                                     do Modelo de Máquina Garfo Longo 

Foi verificado que os equipamentos têm estado em sua maior parte do tempo disponíveis à 

operação, o que é interessante à empresa.  

Dentro desse contexto, ressalta-se também que, embora estejam em sua maior parte do tempo 

em movimentação interna, os equipamentos obedecem à programação de paradas para 

manutenções preventivas, como pode ser visto no indicador da Figura 9 - Taxa de Aderência 

ao Planejamento de Manutenções Preventivas, que teve como resultado 93,65%.  
 

 
 

Figura 9 – Taxa de Aderência ao Planejamento de Manutenções Preventivas 

 

No período de 10 meses foram programadas 299 manutenções preventivas e, deste total, 280 

equipamentos submeteram-se às inspeções no prazo programado. Ou seja, a taxa de aderência 

ao planejamento atingiu valores expressivos. 

Em virtude da gestão da manutenção seguir a programação adequadamente, resultados 

eficazes são obtidos. Isto pode ser verificado através do comparativo entre horas de 

manutenções preventivas versus horas de manutenções corretivas para cada equipamento, 

conforme demonstrado na Tabela 2.  Como resultado, apresenta-se graficamente na Figura 10 

o comparativo total das horas preventivas e corretivas somadas de todos os equipamentos. 
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Figura 10 – Total de Horas Preventivas versus Horas Corretivas  

 

Para manutenções preventivas, o total de horas é de 592,61 e para manutenções corretivas 

tem-se o total de 350,06 horas. Verifica-se, portanto, que as máquinas possuem um histórico 

de manutenções preventivas muito maiores que de manutenções corretivas, evidenciado pela 

diferença de 242,55 horas a mais para manutenções preventivas. Portanto, as paradas de 

máquinas para consertos não previstos são reduzidas.  

4. Considerações Finais 

Foi verificado nesta análise que existe uma forte coerência e concordância entre o referencial 

teórico disposto no início deste artigo e o praticado pelo novo setor responsável por 

manutenções dos equipamentos da logística de movimentação interna.  

Do ponto de vista quantitativo, sabe-se que através dos dados reais coletados os resultados se 

mostram favoráveis à programação para manutenções preventivas, em virtude da taxa de 

aderência ao planejamento ter se aproximado do ideal; não foram 100% porque há variáveis 

inerentes ao processo. É importante destacar também que o percentual de horas utilizadas para 

execução de manutenções corretivas (37%) foi inferior ao percentual de horas destinadas às 

manutenções preventivas (63%), indicando que os equipamentos têm apresentado poucas 

falhas. Outro fator relevante é que os equipamentos durante os 10 meses analisados 

apresentaram horas de operação muito superiores às horas totais de manutenções realizadas. 

Do ponto de vista qualitativo, a prática e o planejamento se mostraram satisfatórios, pois têm 

como resultados uma alta disponibilidade e conservação dos equipamentos, baixo custo com 

manutenções corretivas, produtividade operacional alta e mínimas falhas. Além disso, as 

paradas foram maiores para realização de manutenções preventivas e não há relatos de que a 

segurança operacional tenha sido comprometida por um mau funcionamento do equipamento. 

Com relação às limitações para se alcançar o ideal, ou seja, o planejamento ser totalmente 

praticado, sugere-se que haja equipamentos reservas com a finalidade de se efetuar 

permutação entre máquinas reservas e as programadas para manutenções preventivas, pois, 

assim, consegue-se imobilizar um equipamento para ser submetido às manutenções com 

maior facilidade, sem afetar a programação planejada. Deste modo, acredita-se que as 

preventivas seriam realizadas com menor pressão e possíveis falhas que podem ter passado 

despercebidas sejam visualizadas de imediato nas manutenções realizadas.  

Conclui-se, portanto, que o processo apresentado tem contribuído na obtenção de resultados 

positivos para a empresa, embora existam algumas limitações que podem ser reduzidas ao 

longo do tempo. No entanto, o gerenciamento da manutenção deste novo setor iniciou suas 

atividades com resultados satisfatórios e a tendência é que a otimização deste processo seja 

cada vez acentuada. Ressalta-se que o setor não atua somente com o reparo de falhas, mas sim 
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prevenindo, efetuando intervenções eficientes e com agregação de valor, garantindo a 

disponibilidade e confiabilidade dos equipamentos da logística de movimentação interna. 
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