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Os processos de manufatura estão passando por evoluções constantes, 

tidos também pelo crescente avanço tecnológico destacado em todos os 

setores da vida moderna. A Manutenção é chave para um melhor 

desempenho de qualquer processo produtivo, mecânico e ou 

automatizado, desde os tempos de Revolução Industrial, sendo que o 

automatizado está cada vez mais presente, o qual visa uma redução de 

esforços humanos, maior eficiência e produtividade dos processos 

industriais. O presente artigo tem por objetivo difundir, entender e 

mostrar a implantação e as vantagens desse setor que muitas empresas 

desconhecem e em muitos casos não dão a devida importância, o PCM 

- Planejamento e Controle da Manutenção, sendo ele bem 

administrado trará retornos mensuráveis e visíveis a curto prazo, e são 

de fácil aplicabilidade na rotina fabril para qualquer segmento 

industrial. 
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1. Introdução 

A Manutenção é hoje uma função estratégica no ambiente industrial, quando sendo uma 

atividade bem elaborada garante a disponibilidade e produtividade dos equipamentos e 

instalações. 

Para alavancar os resultados da empresa é preciso agilidade quanto à inovação e melhorias 

contínuas nos processos e serviços, para tanto precisam estar disponíveis e em totais 

condições de funcionamento sempre que for necessária a produção de algum item. 

Desta forma, Vaz (1998) enfatiza que a manutenção dos equipamentos é importante, pois 

contribui para o aumento da produtividade. Por isso, as organizações buscam cada vez mais 

novas ferramentas de gerenciamento, que auxiliam no aumento de competitividade (Kardec, 

2004). Para que a manutenção possa contribuir efetivamente para que a empresa caminhe 

rumo a excelência empresarial, é preciso que sua gestão seja feita com uma visão estratégica, 

(PINTO, 2001). 

Nesse contexto, o objetivo do trabalho está voltado para a necessidade do entendimento de 

uma manutenção atuante e organizada, com o propósito de realçar a importância deste setor, 

que é o Planejamento e Controle da Manutenção (PCM).  

Partindo desse pressuposto, esse trabalho, com base na literatura, demonstra a implantação do 

PCM para uma empresa de grande porte do ramo alimentício. Assim sendo, primeiramente 

faz referência à teoria, depois aborda o método de pesquisa, na sequência, relata o 

desenvolvimento da pesquisa e, por fim, apresenta os resultados após a implantação desse 

setor e as considerações finais. 

Contudo, a implantação de qualquer nova tecnologia só apresenta resultados satisfatórios, se 

existirem pessoas especializadas e treinadas, para a completa utilização de todas as facilidades 

e benefícios oferecidos (VIANA, 2002). 

 

2. Fundamentação Teórica 

2.1 Conceito de Manutenção 

Segundo Luís C. Simei (2012), “manutenção pode ser definida como um conjunto de 

tratativas e ações técnicas, intervencionistas, indispensáveis ao funcionamento regular e 
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permanente das máquinas, equipamentos, ferramentas e instalações. Esses cuidados envolvem 

a conservação, a adequação, a restauração, a substituição e a prevenção.” A manutenção é um 

conjunto de ações que tem por objetivo conservar e manter em funcionamento e em condições 

satisfatórias o patrimônio dos equipamentos, prédios, estruturas, etc. “Manter significa fazer 

tudo o que for preciso para assegurar que um equipamento continue a desempenhar as funções 

para as quais foi projetado, num nível de desempenho exigido” (XENOS, 2004). 

Simplificando: É toda ação desenvolvida com a finalidade de detectar, prevenir ou corrigir 

defeitos e falhas com intuito de manter em condições de uso e prolongar ao máximo a vida 

útil dos mesmos. 

 

2.2  Os Tipos de Manutenção 

Os tipos de manutenção são a base para que se possa diferenciar e programar de forma 

coerente todas as atividades de manutenção. Cada manutenção tem de receber um tratamento 

diferenciado. Estes tipos apresentados a seguir vêm sendo usados nas empresas industriais, 

independente ao tipo de atividade ou produto por ela fabricado. São geralmente denominadas 

como abaixo: 

a) A Manutenção Corretiva é aquela que ocorre em situações não planejadas, pequenos 

panes em produção ou grandes quebras inesperadas. Para efeito de correção imediata 

do problema; 

b) A Manutenção Corretiva Programada consiste em situações que o equipamento está 

operando, porém com baixo rendimento. Será previamente programada conforme 

disponibilidade da produção; 

c) A Manutenção Preventiva é todo o serviço a ser realizado em máquinas que não 

estejam em falha. Serão efetuados com intervalos predeterminados, para garantir a 

confiabilidade das peças e conjunto no geral; 

d) A Manutenção Preditiva é o tipo de manutenção que é realizado geralmente por 

empresas contratadas prestadoras do serviço especializado, em partes específicas do 

equipamento; 

e) A Manutenção Autônoma é a intervenção feita pelo operador direto do equipamento. 

São as limpezas, lubrificações e reapertos básicos da máquina. 
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Compreendido esses conceitos, pode-se afirmar que uma manutenção para ser eficiente e 

atinja todas as suas performances esperadas deve estar atenta para as inovações e conhecer 

seu posicionamento dentro da organização. Produzir um trabalho de acordo com o que se 

espera está muito ligado ao conhecimento de seu posicionamento. 

Segundo Oliveira (2008), “o gerenciamento eficaz do sistema de manutenção, exige o 

levantamento e tratamento sistemático de indicadores que permitam avaliar a evolução, e a 

tendência de cada um dos processos envolvidos e a eficiência com que os mesmos estão sendo 

tratados”. 

Os indicadores de manutenção, através de análise de dados extraídos do processo produtivo, 

procuram mensurar o desempenho da manutenção e identificar oportunidades de melhoria. 

Por meio dos indicadores é possível elaborar planos de ação com objetivos específicos para 

evolução dos índices apresentados. “[...] devem indicar onde e quais melhoramentos podem 

ser conduzidos de modo a otimizar os processos, assim como destacar as áreas onde o 

desempenho é satisfatório.” (SILVEIRA, 2009). 

Figura 1 – Mapa mental da estratégia de importância da manutenção. 

 

Fonte: Adaptado de Kardec e Nascif, 2004 

 

3. Metodologia 

3.1 Caracterização da Pesquisa 
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Esta pesquisa foi montada de forma descritiva, usando como base o estudo de caso. Segundo 

Yin (2001) “o estudo de caso se diferencia de outras técnicas de pesquisa por oportunizar as 

informações através de documentos, de entrevistas, observação e interpretação dos fatos 

coletados”. A pesquisa bibliográfica é elaborada a partir de materiais já publicados, como 

livros, revistas, publicações em periódicos e artigos científicos, jornais, monografias entre 

outros. 

O presente estudo foi estruturado com métodos como a coleta de dados e auxílio de outros 

instrumentos de pesquisa como a entrevista, acompanhamento de processos, documentário em 

fotos e análise de depoimentos dos participantes. 

Com intuito de maior credibilidade no desenvolvimento do estudo de caso, foi solicitada a 

participação constante das gerências e dos colaboradores que irão avaliar e mensurar as 

mudanças após a implantação do PCM. 

 

4. Estudo de Caso 

Numa fábrica para que se alcancem os objetivos esperados, tudo deve andar em sincronia, ou 

seja, todas as áreas devem trabalhar para um objetivo único e final, o resultado é o 

desempenho e lucratividade da empresa. Mesmo que indiretamente a participação efetiva de 

cada colaborador, setor ou departamento, é decisiva para o atingimento das metas 

estabelecidas através dos objetivos propostos. 

Nesse estudo de caso, foi realizada uma pesquisa e o acompanhamento em uma empresa do 

segmento alimentício, onde não existia o setor de Planejamento da Manutenção (PCM), pois a 

empresa era muito compacta, possuindo apenas três linhas produtivas e a produção era muito 

baixa, não exigindo assim paradas significativas para manutenção e nem a possibilidade de 

um setor de planejamento. Havia somente o bloco de manutenção que abrangia toda a 

estrutura da fábrica. 

A empresa analisada sofreu grandes mudanças, alterando totalmente o cenário de produção. O 

número de linhas produtivas dobrou e somando a mais dois equipamentos de grande porte, 

teve a necessidade de incorporar o PCM junto ao bloco de Manutenção. 

A empresa é especializada na fabricação de tampas metálicas para garrafas de refrigerantes. 

Conta com um número alto de fábricas verticalizadas por todo o país. Para tanto sua política 
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de produzir o máximo com o menor custo possível, minimizando todas as despesas e custo, é 

bastante agressiva. 

Devido ao número maior de equipamentos, as intervenções de manutenção tornaram-se mais 

frequentes, dessa maneira a manutenção passou a contar com uma mão de obra especializada 

para o planejamento e controle. 

Os equipamentos de todas as linhas possuem um forte controle através de catálogos no 

sistema que são chamados de PTP (Padrão Técnico de Processo) que possuem uma lista de 

características do equipamento. 

A empresa já contava com um sistema integrado de gestão, dividido em módulos, onde cada 

módulo representa um departamento, inclusive já existia a plataforma de manutenção, porém 

pouco utilizada. O sistema utilizado é o SAP. 

 

5. Desenvolvimento da pesquisa 

A pesquisa inicia com o levantamento das consequências, para a empresa analisada, da falta 

de um programa de manutenção implementado: 

 Baixa produção e produtividade devido as constantes falhas;  

 Falhas reincidentes por não haver um controle da causa raiz; 

 Tempos de paradas para manutenção de equipamentos muito grande;  

 Inexistência de uma programação de paradas para revisão dos equipamentos, causando 

assim muitas falhas inesperadas;  

 Ausência de um controle do desempenho da manutenção;  

 Desinformação e confusão no momento do técnico executar o serviço, pois não possui 

ordem de serviço e muitas vezes não entende direito qual é realmente o problema;  

 Dados incompletos nas fichas dos equipamentos;  

 Falta de um histórico sobre a manutenção de cada máquina, pois não são realizadas 

anotações sobre os serviços.  

Com base nestas consequências, é possível entender a atual necessidade da empresa em 

desenvolver a implantação desse setor tão importante e se baseie principalmente, na 

cooperação entre as áreas de manutenção e produção. 
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6. Implantação do Planejamento e Controle da Manutenção – PCM 

A implantação do setor de PCM foi organizada e estruturada de modo que os resultados 

fossem visíveis a curto e médio prazo. As etapas foram divididas como a seguir: 

a) Etapa 1: Implementação, suporte e treinamento de uma plataforma de abertura de 

Ordens de Manutenção no sistema SAP; 

b) Etapa 2: Preparar e arquivar a documentação técnica e catálogos de cada equipamento; 

c) Etapa 3: Criar planos de manutenção preventiva e preditiva para cada equipamento; 

d) Etapa 4: Criar planos de manutenção autônoma para cada equipamento; 

e) Etapa 5: Determinar indicadores para controle de desempenho da manutenção;  

f) Etapa 6: Treinar técnicos e os gestores da manutenção. 

 

Com o aumento de produção, a fábrica passou a exigir uma demanda grande de manutenção, 

que metade dela é feita pela operação, a manutenção autônoma já citada no decorrer deste 

trabalho, possui também um GPA (Grupo de Pronto Atendimento) elétrico e outro mecânico, 

todos são técnicos especializados em cada área, e que diariamente ficam circulando pelas 

linhas de produção para assessorar os operadores em eventuais quebras emergenciais e 

antecipando-se a grandes sinistros, evitando maiores paradas da produção. 

 

6.1 Etapa 1: Implementação, suporte e treinamento no SAP  

Nessa etapa, foram realizadas algumas solicitações junto ao fornecedor do sistema integrado 

SAP, para incorporar à plataforma já existente a abertura de notificações de serviços, bem 

como a geração de Ordens de Serviço. 

A Ordem de Serviço (O.S.) é muito importante para a organização do sistema de manutenção, 

pois através dela é possível montar um histórico de cada equipamento. Sendo assim, é na O.S. 

que estão descritas as tarefas que devem ser executadas pelos técnicos de manutenção, sejam 

oriundas de programas de manutenção preventiva ou de solicitações de usuários para 

manutenções corretivas ou modificações em alguma das máquinas. 

A área faz a abertura de uma notificação no sistema SAP, com a T-Code correspondente a 

abertura de notificações. O fluxo seguinte é que o PCM receba essa notificação e a detalhe 

para um melhor planejamento da execução.  
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Na empresa, estabeleceu-se que a partir da falha de um determinado equipamento de sua área, 

o setor que está solicitando a intervenção poderá emitir manualmente uma notificação de 

manutenção e encaminhá-la ao setor de manutenção, com a finalidade de avisar o responsável 

que o equipamento precisa ser verificado. A partir da notificação de manutenção, gera-se uma 

O.S. Nela contém informações muito importantes para uma eficiente manutenção como: 

código do equipamento, nome do equipamento, descrição da falha constatada ou do serviço a 

ser executado e prioridade. Ao fazer a abertura da notificação, o requisitante do serviço ainda 

pode optar entre as opções: urgente ( serviço deverá ser realizado em um prazo máximo de 24 

horas), imediato ( prazo máximo de uma semana) e sem urgência ( prazo máximo de 30 dias).  

O responsável pela manutenção irá receber a O.S. e realizar a verificação ou até mesmo, 

reparação do equipamento. Depois de finalizado o serviço, se faz necessário o fechamento da 

O.S, dando o parecer dos serviços realizados, onde descreve toda e qualquer tarefa realizada 

no equipamento. O correto preenchimento destas informações é essencial, pois servem de 

base para os índices de tomada de decisão gerencial e para o funcionamento adequado das 

rotinas de manutenção. 

O problema se dará no entendimento e regularidade da execução de manutenção, pois muitos 

ainda possuem a cultura de atuar na situação emergencial, onde não tem o hábito do correto 

registro do que e como foi realizada a intervenção. Para amenizar possíveis falhas na abertura 

de notificações e consequentemente um detalhamento incorreto, foram promovidos 

treinamentos adequados em massa das ferramentas do SAP no módulo PM. Abaixo uma 

figura da estrutura no sistema SAP, de uma notificação de manutenção. 

Figura 2 – Estrutura de uma notificação de manutenção. 
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Fonte: Adaptada de empresa analisada, 2014 

 

6.2 Etapa 2: Cadastro e arquivo da documentação técnica dos equipamentos 

Nessa etapa com o objetivo de registrar o maior número de dados possíveis dos equipamentos, 

desenvolveu-se um cadastro para cada equipamento, em formulários padronizados, que 

posteriormente foram arquivados de forma ordenada, possibilitando assim, o rápido acesso a 

qualquer informação necessária. O registro de controle do cadastro compreende informações 

como: nome do equipamento, fabricante e modelo, fornecedor e número de série, ano de 

fabricação, data da aquisição, data da instalação, custo, dimensões, dados de assistência 

técnica e código para manutenção. Junto a este cadastro, foram arquivados manuais de 

utilização, catálogos, desenhos técnicos, orçamentos de substituição de peças e ordens de 

garantia. 

A busca por organização e agilidade fez com que fossem criados códigos de manutenção para 

cada equipamento da empresa. Este código foi anexado ao equipamento através de uma 

etiqueta denominada “Tag”, resistente a altas temperaturas e utilização de qualquer produto 

químico de limpeza, que foi personalizada com a logomarca da empresa. Esta codificação foi 

feita com a finalidade de individualizar e identificar o equipamento, o que possibilita um 
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acompanhamento de sua vida útil, o seu histórico de quebras, custos, entre outros. E através 

dessa codificação, o equipamento é encontrado no SAP na abertura de notificações. 

A estrutura do código obedece a um critério hierárquico, por unidade fabril, tipo de 

equipamento e por últimos seus componentes. 

 

6.3 Etapa 3: Criação de planos de manutenção preventiva e preditiva 

Nessa etapa, houve o desenvolvimento de planos de manutenção preventivos adequados a 

cada tipo de equipamento. Com a finalidade de evitar falhas e aumentar a disponibilidade dos 

equipamentos, desenvolveu-se um planejamento da manutenção preventiva, que aborda o que 

será feito periodicamente e esporadicamente no que diz respeito a inspeções, reformas e troca 

de peças. Iniciou-se pelas máquinas mais importantes para a produção, finalizando naquelas 

que não apresentam tanta prioridade. Com isso, geram-se O.S. periódicas de forma 

automática, com periodicidades a critério do serviço que será realizado. 

As manutenções preditivas são realizadas por fornecedores de serviços especializados como 

instrumentação, calibração e temperatura. Esses dois tipos de manutenção podem ser 

realizados juntamente no dia da parada programada do equipamento, onde será feito todo o 

tipo de manutenção necessário. 

A parada programada é discutida e acertada nas reuniões ordinárias de PCM pré-agendadas 

por área, as áreas trazem ao setor de PCM suas necessidades diárias relativas a consertos e 

intervenções em geral, em contra partida o setor de PCM tem um complexo “arquivo” de 

informações sobre os equipamentos de cada local, onde comporta um plano de manutenção 

específico para cada equipamento, apresentado geralmente pelo fabricante do equipamento e 

na maioria adequado a realidade de cada setor. 

Após as devidas programações, as tarefas serão direcionadas aos técnicos de manutenção que 

as executarão e darão as respectivas confirmações de execução, via sistema SAP conforme 

status de cada uma. 

As demais intervenções de manutenção são realizadas de igual forma em todas as linhas, 

destinando-se um dia específico semanal por linha onde a mesma fica parada por um turno 

completo, onde basicamente serão realizadas todas as paradas programadas e preventivas para 

aquela linha. Pelo menos uma intervenção mensal em cada linha deve ser realizada, com uma 
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programação e sincronização prévia de atividades. O calendário abaixo reflete um plano de 

paradas preventivas das linhas de produção. 

Figura 3 – Calendário de planejamento de paradas programadas no mês de janeiro. 

Fonte: Adaptado de planejamento de PCM, empresa analisada (2014) 

 

Terminado a intervenção de parada de PCM, tem-se por prática retomar a produção, após a 

retomada da produção normal, analisa-se o rendimento da linha através do desempenho de 

cada equipamento e com ponto de atenção nas partes onde ocorreram as intervenções. 

 

6.4 Etapa 4: Criação de planos de manutenção autônoma 

Nessa etapa foram desenvolvidos os planos de Manutenção Autônoma, essa manutenção é 

feita pela operação, onde é realizados serviços se lubrificação, limpeza e reaperto. Essas 

observações da falha se dão com uma inspeção visual realizada periodicamente pelo operador, 

ou pela observação simples, durante a jornada de trabalho.  

Com a finalidade de evitar desgastes excessivos por atrito de partes como: mancais, 

engrenagens, cilindros, etc., criou-se um cronograma para lubrificação de cada parte dos 

equipamentos, seguindo instruções do fabricante. 

Assim, a planilha de planejamento da lubrificação apresenta informações sobre como e onde 

lubrificar, o tipo de lubrificante a ser utilizado (óleo ou graxa) e a freqüência com que este 

serviço deverá ser realizado, tudo, de acordo com um roteiro de lubrificação que é dividido 

por linha de produção. 

Abaixo, nota-se no gráfico o número de paradas de linhas antes de se ter o PCM e o 

comparativo após a implantação. 
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Figura 4 – Gráficos comparativos de paradas corretivas antes e após a implantação do PCM. 

 

        

 

Fonte: Adaptado de planejamento de PCM, empresa analisada (2014). 

 

Durante um ano, a empresa não contou com o grupo de PCM. E após 4 meses incorporado ao 

setor, os resultados já foram bem significativos. 

Com a implantação do PCM, as manutenções corretivas/ emergenciais diminuíram 

significativamente, pois as manutenções preventivas antecipam futuras falhas e imprevistos 

no processo produtivo. 

 

6.5  Etapa 5: Definição dos indicadores de desempenho da Manutenção 

 

Nessa etapa, definiu-se que a avaliação do desempenho do setor de manutenção será feita 

através do controle mensal de indicadores de manutenção, com a finalidade de medir e indicar 

se o caminho que está sendo percorrido é o correto e se há necessidade de melhorar algum 

resultado sempre utilizando indicadores, que agregam valor de alguma forma à organização.  

Sendo assim, entre todos os indicadores existentes, os seguintes foram escolhidos: MTBF 

(Mean Time Between Failures ou tempo médio entre falhas), que significa dividir a soma das 

horas disponíveis do equipamento pelo número de intervenções corretivas, segundo Viana 

(2002), o que será aplicado a todos os equipamentos da empresa; custo de manutenção por 

faturamento, que consiste na relação entre os gastos totais com manutenção industrial e o 

Antes Depois 
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faturamento da companhia, segundo Tavares (1987); taxa de falhas, que corresponde ao 

tempo de reparo de falhas em todos os equipamentos, pelo tempo planejado para operação, 

segundo Viana (2002); taxa de utilização, que consiste no tempo real de operação, dividido 

pelo tempo total de operação (VIANA, 2002). 

 

6.6  Fase 6: Treinamento da Equipe de Manutenção 

Nessa etapa, houve o treinamento e capacitação do pessoal envolvido na manutenção. As 

pessoas são a base do gerenciamento da manutenção em qualquer empresa, para tanto o a 

capacitação desempenha uma função vital no desenvolvimento da capacidade do indivíduo na 

realização de suas tarefas, sendo um dos investimentos de retorno mais seguros quando se 

deseja evitar a ocorrência de falhas e aumentar a produtividade dos equipamentos. Além 

disso, proporciona crescimento intelectual e de autoestima que se traduzem em motivação.  

Desse modo, foi criado um cronograma de treinamentos a serem realizados pelos responsáveis 

da manutenção que incluem cursos de aperfeiçoamento na utilização de certas ferramentas e 

equipamentos, bem como, cursos de especialização em manutenção industrial. 

 

7. Considerações Finais 

O propósito desse estudo de caso foi descrever todo o processo de implantação do 

planejamento e controle da manutenção, ressaltando a importância desse setor. 

Com a estrutura já existente do meio operacional da fábrica pesquisada, basicamente o 

presente trabalho foi realizado de forma sucinta e clara, a qual visa mostrar as vantagens desse 

setor como base e parte integrante ao alcance das metas de produtividade. 

A empresa é de tradição no mercado e atende uma grande fatia no segmento alimentício, 

trabalha com linhas automatizadas de produção, onde requer pouca mão-de-obra operacional, 

porém alto conhecimento técnico para manusear e atuar em situações de quebras 

emergenciais. 

A dependência do processo produtivo com os processos de manutenção são evidentes, então 

fazer manutenção é uma tarefa simples que não existe muita escolha, ou realiza com 

qualidade ou se paga um preço com perdas, ainda hoje alguns pensam que é só isto em 

algumas indústrias, porém a complexidade que a manutenção atingiu foi tão clara que para 
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administrá-la fez-se necessário um setor organizado criativo e atuante, o PCM. Este deve ser 

visto como um aliado, que permitirá aos colaboradores realizarem consultas de qualquer 

natureza pertinentes à suas atividades, deve-se também reforçar o constante aprendizado dos 

colaboradores, esclarecendo eventuais dúvidas que eles possam ter, não só com relação a 

trabalhos da rotina, mas também quanto a projetos de melhorias, ações corretivas, problemas 

práticos que tenham em seus cotidianos. 

Visto a importância do setor, a empresa num todo está ciente que a informatização hoje é 

chave para todo e qualquer sucesso em desenvolvimento. Os sistemas existentes no mercado 

são ricos e cada vez com maior acessibilidade, por isso além de um bom sistema estas devem 

estar em constantes atualizações, pois o que era excelente ontem, amanhã é obsoleto. A 

empresa atualmente opera com a plataforma SAP/PM, módulo do sistema SAP 

especificamente para Manutenção, que já é realidade nas empresas de ponta faz algum tempo, 

porém, estes não trarão resultado se as pessoas de manutenção não os usarem de forma 

ordenada e aplicada. 
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