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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta um estudo de caso na empresa multinacional do ramo 

petrolífero. Pretende-se implementar melhorias nos procedimentos de manutenção, o que 

engloba um trabalho em conjunto a Gestão da Manutenção e seus resultados. A manutenção 

tem como objetivo de manter a disponibilidade dos equipamentos que através de um bom 

gerenciamento é possível eliminar os defeitos que possam causar ou impactar no serviço. O 

investimento nesta área contribui positivamente com o crescimento da empresa. Sendo assim, 

quando devidamente implementado, traz benefícios na produtividade, qualidade de operação 

dos equipamentos, disponibilidade e segurança. Para o alcance de bons resultados é 

necessário que todos os níveis da companhia se envolvam nas atividades de manutenção. 

Portanto, a manutenção deve ser vista como um ponto chave em relação a prestação de 

serviços para uma empresa. 

 

Palavras-chave: Gestão. Manutenção. Produtividade.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A implementação da Gestão de Manutenção nas empresas fez com que essa assumisse 

um caráter importante, porque é ela que permite o funcionamento regular dos recursos 

técnicos, garantindo que os equipamentos não venham a ter falhas, quebras e interrupções não 

programadas durante a operações. Por serem de caráter contraproducente, tais eventos têm 

impacto negativo diretamente na empresa e no cliente. Portanto, a implantação de uma Gestão 

de Manutenção garante melhorias ao processo de produção como um todo. 

Além de eficiência, a manutenção deve apresentar eficácia, ou seja, ser realizada sem 

reparos paliativos para que se evite falhas e quebras durante a operação. Em outras palavras, 

uma atividade de manutenção eficaz garante a realização dos objetivos de uma empresa. 

A grande interligação entre o setor de manutenção com o setor de operação surte 

efeito, por exemplo, na qualidade do serviço prestado, gerando avanços nos resultados 

operacionais, o que, por sua vez, reflete no setor financeiro da empresa. Portanto, a 

manutenção deve ser vista como um ponto chave em relação a prestação de serviços para uma 

empresa. 

Com relação aos gestores de manutenção, esses devem ter conhecimento amplo e atuar 

intensamente dentro de sua empresa, implementando procedimentos, planos de manutenção 

efetivos e cursos de qualificação para que sejam úteis no desenvolvimento dos equipamentos, 

e melhorem os lucros. 

Neste contexto, o presente trabalho apresenta-se como um estudo de caso na empresa 

multinacional do ramo petrolífero, cujo objetivo é de analisar a implementação e melhorar, 

junto à estão da Manutenção, os procedimentos e planos de manutenções realizados nos 

equipamentos de filtração do ramo de Petróleo e Gás que possam vir impactar negativamente 

o processo produtivo da empresa com paradas ou quebra durante as operações. Medidas 

específicas como: designar o técnico responsável pela manutenção, realizar treinamentos e 

procedimentos técnicos de manutenção dos equipamentos, pesquisar a causa raiz das 

manutenções inadequadas, desde a solicitação até o envio para o cliente. Desta maneira torna-

se indispensável a presença de engenheiro de produção já que este é um agente responsável 

pela elaboração de procedimentos e planos de manutenção da empresa, implementando 

sistema de manutenção mais adequados para o tipo de trabalho. 

A empresa atua no ramo de Petróleo e Gás com locação de equipamentos, prestação de 

serviços e venda de produtos químicos para empresas dos ramos petrolíferos. Para fins de 
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pesquisa, pôde ser observado que com a implementação e melhorias no setor de manutenção 

dos equipamentos, houve considerável redução nas quebras de equipamentos em operações e, 

consequentemente, diminuição nos gastos financeiros.  

Pretende-se implementar melhorias nos procedimentos de manutenção, o que engloba 

um trabalho em conjunto a Gestão da Manutenção e inclui o Planejamento e Controle da 

Manutenção, Qualidade da Manutenção, Gestão da Segurança e Saúde Ocupacional, Gestão 

do Meio Ambiente.  

Sabendo disso e tendo vivenciado na prática toda a logística de funcionamento de uma 

empresa do ramo de Petróleo e Gás, foi possível observar que havia falhas, os equipamentos 

chegavam na base e não eram enviados para manutenção e quando estavam em manutenção 

muitas etapas não eram realizadas devido à falta de conhecimento, planejamento, organização 

o que impactavam no envio para o cliente quando solicitado. A empresa com a visão de 

querer reduzir custo, tratando apenas do que se quebrou, acaba deixando de lado a 

implementação e realização de planos de manutenção eficiente. Como mencionado, a 

conservação dos equipamentos previne e contribui para uma constante otimização dos 

processos. 

Sendo assim, esse trabalho pretende a inspirar outras diversas empresas que não têm se 

preocupado com a gestão de manutenção. É indispensável esclarecer a importância dessa 

unidade gestora, ou seja, sua capacidade de agregar qualidade aos serviços prestados, reduzir 

custos, aumentar a produtividade dos equipamentos e trazer satisfação aos clientes internos e 

externos. 

 

 

2. MANUTENÇÃO: A PRÁTICA CONSTANTE NA ORGANIZAÇÃO 

 

2.1 MANUTENÇÃO 

 

O termo manutenção, geralmente, é adotado quando se tenta evitar falhas e quebras 

em espaços de trabalho de uma organização. Essa se torna uma fase importante em relação as 

atividades desenvolvidas, em especial, na produção de bens e serviços. Nas mais diversas 

áreas, tais como, hidrelétrica, petroquímica, industrial etc., a manutenção sempre esteve 

presente e tem assumido extrema importância (SLACK, 2002). 

A manutenção de ferramentas e equipamentos, por exemplo, tem sido realizada desde 

o início da civilização. No século XVI, em especial, ela se fez presente com o advento das 
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primeiras máquinas têxtil e a vapor. Naquela época, os profissionais responsáveis por projetar 

essas máquinas também atuavam na qualificação dos operários e interviam apenas em casos 

mais complexos (WYREBSKI, 1997). 

Com a ideia de manter as ferramentas, equipamentos ou qualquer outro instrumento de 

trabalho em bom estado operacional, em momentos de paz ou de combate militares, novos 

métodos de manutenção foram surgindo. Segundo Monchy (1989 apud LEANDRO et al. 

2018) o termo manutenção tem sua origem no período militar, cujo objetivo era manter as 

unidades de combate sempre operacionais para uma eventual guerra. A falha dos 

equipamentos durante uma guerra poderia custar caro. O surgimento do termo "manutenção" 

na indústria ocorreu por volta do ano 1950 nos Estados Unidos da América. Na França, esse 

termo se acrescenta à palavra conservação (WYREBSKI, 1997). 

Após a I Guerra Mundial, introduzida por Henry Ford, a manutenção corretiva foi 

incluída nas linhas de montagem buscando manutenções mais ágeis e eficazes, pois até então 

os processos de operação e manutenção eram feitos pelos próprios operários (FILHO, 2008 

apud COSTA, 2013). 

Já a manutenção preventiva tem início após a II Guerra Mundial caracterizada pelo 

acompanhamento contínuo do funcionamento das máquinas e equipamentos. Foi criada 

devido ao elevado número de registro de ocorrência de manutenção, com muitos gastos em 

peças de reposição havendo a necessidade da mesma (FILHO, 2008 apud COSTA, 2013). 

A fim de melhorar o planejamento e a gestão da manutenção, iniciava-se entre as 

décadas de 40 e 50 a engenharia de manutenção, que, por sua vez, estava subordinada a uma 

gerência da manutenção (CAMPOS JÚNIOR, 2006 apud COSTA, 2013). 

A constância no controle e prevenção de falhas e/ou quebras passou a ser habitual no 

dia a dia da equipe de manutenção trazendo bons resultados como: maior confiabilidade e 

disponibilidade de máquinas e equipamentos, diminuição de acidentes de trabalho, dentre 

outros. Outro fator importante foi o avanço tecnológico, principalmente, pela utilização de 

computadores, acrescentando melhorias adicionais como: previsão de falhas, criação de 

equipes especializadas e uso de sistemas informatizados. Assim, surge a manutenção preditiva 

e a área de planejamento e controle da manutenção (FILHO, 2008 apud COSTA, 2013). 

Com a popularização dos microcomputadores em 1980 as equipes de manutenção 

puderam desenvolver seus programas. Essa implementação, resultou em uma maior 

integração entre os setores de manutenção e produção, levando a melhorias de qualidade e 

produtividade (TAVARES, 2000 apud COSTA, 2013). 
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Atualmente, costuma-se classificar a manutenção de acordo com a sua forma de 

implementação na empresa. Para este estudo, em particular, será descrita as quatro principais 

delas: manutenção corretiva (planejada e não-planejada), manutenção preventiva, manutenção 

preditiva e manutenção detectiva.  

A manutenção corretiva é aquela realizada somente após a quebra ou desgaste de as 

peças do equipamento ter ocorrido, portanto, tem caráter emergencial. Em equipamentos que 

desempenham papel importante para a empresa, esse método não é muito funcional, além de 

ocasionar elevação de custo. A manutenção corretiva pode ainda ser classificada em duas 

categorias: a planejada e não-planejada. A primeira é o tipo de manutenção que é previamente 

programada, já com todos os recursos necessários, antes mesmo que a falha ocorra. Por ser 

planejada, tende a ter menor custo, ser mais segura e mais rápida (OTANI; MACHADO, 2008 

apud COSTA, 2013). Já Almeida (2000 apud COSTA, 2013), afirma que ao se adotar esse 

tipo de programa, as máquinas e equipamentos da empresa não são revisados e não passam 

por grandes reparos até a quebra. Esse tipo de planejamento pode, eventualmente, requerer 

um custo maior associando: estoque de peças, trabalhos extras e baixa disponibilidade de 

produção. A manutenção corretiva não-planejada, por sua vez, é o tipo de manutenção que 

não tem previsão, acontece somente quando o equipamento sofre uma falha, uma quebra, o 

que, muitas vezes, resulta numa parada. Essa manutenção não-planejada pode ocorrer devido 

à falta de um acompanhamento no desempenho do equipamento e consertos sempre 

emergências. Sem acompanhamento ou planejamento programados, há custos elevados e 

baixa confiabilidade, já que os danos gerados tendem, na maioria das vezes, sendo 

irreversíveis (OTANI; ACHADO, 2008 apud COSTA, 2013). 

Segundo SLACK (2002 apud COSTA, 2013) a manutenção preventiva tem como 

principal função eliminar ou diminuir a falha ou quebra dos equipamentos desde que feita em 

períodos regulares previamente programados baseando-se no fator tempo de utilização. 

Já na manutenção preditiva ocorre elaboração de um plano de manutenção através de 

levantamentos de dados com um acompanhamento cauteloso nos elementos que prejudicam o 

processo de operação mantendo desta maneira o equipamento em desempenho operacional. 

(OTANI; MACHADO, 2008; ALMEIDA 2000). Ainda se destaca a diferença entre a 

manutenção corretiva e a preditiva: 

 

Talvez a diferença mais importante entre manutenção corretiva e preditiva 

seja a capacidade de se programar o reparo quando ele terá o menor impacto 

sobre a produção. O tempo de produção perdido como resultado de 

manutenção reativa é substancial e raramente pode ser recuperado. A 
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maioria das plantas industriais, durante períodos de produção de pico, 

operam 24 horas por dia. Portanto, o tempo perdido de produção não pode 

ser recuperado. (ALMEIDA, 2000, p. 4) 

 

A manutenção detectiva, por sua vez, ajuda a manter os equipamentos em operação, 

garantindo a viabilidade em longo prazo, detectando as falhas ocultas ou não-perceptíveis ao 

pessoal de operação e manutenção. A identificação das falhas garante a confiabilidade 

(PINTO; XAVIER, 2001). 

Ainda hoje, no entanto, muitas empresas possuem um controle manual da manutenção. 

Sua implantação é de baixo custo e possui um número menor de colaboradores envolvidos no 

sistema (FILHO, 2008 apud COSTA, 2013). A manutenção manual é mais útil em empresas 

de pequeno porte, com pouco equipamentos. Caso a empresa apresente um crescimento 

contínuo, um sistema informatizado passa a ser mais interessante. A empresa que possui um 

sistema informatizado da manutenção consegue obter simplicidade operacional e análise dos 

dados de maneira eficientes, (FILHO, 2008 apud COSTA, 2013). Até a década de 70, os 

sistemas de planejamento e controle da manutenção eram todos manuais; os primeiros 

sistemas informatizados para o planejamento e controle da manutenção só foram 

desenvolvidos mais tarde, a partir da década de 80. 

O planejamento e controle da manutenção são basicamente formados pelo 

processamento, planejamento e programação. Laudon (1999 apud OZELIM, 2017) define um 

sistema de informação como um conjunto de partes que interagem entre si, coletando, 

processando, armazenando, analisando e distribuindo informações com um determinado 

objetivo. Rezende (2003 apud OZELIM, 2017) estabelece que um sistema de informação é 

todo aquele que utiliza ou não recursos tecnológicos da informação com um objetivo de 

manipular e gerar informação. A tecnologia da informação, por sua vez, consiste no conjunto 

de software, hardware, recursos humanos e procedimentos. 

Segundo Kardec e Nascif (2009), a TQM (Total Quality Management) que tem por 

objetivo dar suporte ao processo de manutenção, busca uma melhoria contínua, com zero 

defeito, aumentando a competividade e mantendo a satisfação do cliente. O processo de 

qualidade, no entanto, deve abranger todos os setores da empresa e não apenas o setor da 

manutenção. Se o sistema de qualidade for bem empregado, ele será capaz de apontar e 

prevenir ocorrências de falhas em qualquer setor. Com o sistema funcionando plenamente, 

resultados notáveis são alcançados e sem a necessidade de novos investimentos, apenas com 

métodos bem empregados no trabalho a ser executado. As melhores práticas para o trabalho 

nas empresas e que garantem uma gestão da qualidade são: análise crítica, causa raiz e criação 
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de procedimentos para atividades aplicação de auditorias, treino de capacitação, trabalho em 

equipe e mudanças quando necessário. 

Em relação a TQM, quanto se diz respeito à manutenção, os dez princípios básicos são 

(KARDEC; NASCIF, 2009): 

1) Satisfação total dos clientes. 

2) Gerência participativa. 

3) Desenvolvimento humano. 

4) Constância de propósitos. 

5) Desenvolvimento contínuo. 

6) Gerenciamento dos processos (aplicação correta e completa do ciclo PDCA);  

7) Delegação; 

8) Disseminação das informações; 

9) Garantia da qualidade; 

10) Não-aceitação de erros. 

 

2.2 MANUTENÇÃO NA ÁREA DE PETRÓLEO E GÁS 

 

Manter a manutenção de forma adequada dos equipamentos da área de Petróleo e Gás 

tornou-se uma atividade de extrema importância. Por serem enviados a uma plataforma 

petrolífera a logística para locação destes equipamentos, mão de obra, peças de reposição ou o 

retorno a terra tem suas complexidades. O transporte é feito via marítima através de barcos 

rebocador, onde o fator tempo e condições meteorológicas influenciam diretamente no atraso, 

impactando nas operações da sonda com o poço. Em caso de emergência, tratando-se de peças 

menores ou profissional especializado na manutenção do equipamento, o transporte é feito 

através de vias aéreas. Em relação à parte financeira, o custo desta operação é bastante 

elevado. 

A manutenção quando bem efetuada dos equipamentos antes do seu envio, garante a 

execução de um bom trabalho, pois sabemos que na falha ou a quebra destes equipamentos, 

além de causar gastos econômicos, podem causar graves acidentes aos colaboradores e ao 

meio ambiente. 

Por todos esses fatores, é de grande importância que o setor de manutenção junto aos 

setores envolvidos no processo deste sistema, tenham um maior controle por parte da gestão 

da organização, para que ofereçam um serviço qualificado, ágil e dinâmico com qualidade nas 

plataformas marítimas. 
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Além de tudo isso, uma empresa deve priorizar a saúde, a segurança e o bem-estar de 

seus colaboradores, clientes e meio ambiente. Buscar trabalhar de forma correta, tomando 

ações e decisões adequadas para que se garanta segurança, sustentabilidade e qualidade.  

Nesse contexto, a presente pesquisa se caracteriza como um estudo de caso. De acordo 

com Yin (2005), um estudo de caso se baseia em experiências vividas em que se analisa um 

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real. 

A estratégia de pesquisa desse trabalho tem como propósito mostrar as falhas 

ocorridas em equipamentos devido à falta de um planejamento de manutenção e que após a 

sua implementação, as mudanças de melhorias podem ser vistas. 

Para esse tipo de pesquisa o autor sugere que esta forma de estudo favoreça as 

estratégias de pesquisa do tipo levantamento ou análise de arquivos e nada impede que seu 

uso se faça em um estudo de caso. 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

Primeiramente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica de cunho exploratório para 

embasar os conceitos aplicados e procedimentos adotados na elaboração do presente trabalho, 

abordando, principalmente, trabalhos acadêmicos publicados a partir dos anos 2000. 

O trabalho apresenta um estudo de caso, sendo, portanto, uma pesquisa experimental. 

Em princípio, devido às ocorrências sucedidas em campos, ou seja, prestando serviço ao 

cliente, realizou-se uma pesquisa documental: Check list de verificação dos equipamentos, 

comunicações informais, análise investigatória, registro de evidências, formulário de não 

conformidades. O acervo pode ser encontrado no banco de dados da empresa. Já o 

embasamento teórico, foram utilizados livros, artigos e normas. 

Para a realização desse trabalho, empregou-se uma pesquisa aplicada em uma empresa 

do ramo petrolífero, visando a implementação de uma gestão de manutenção de seus 

equipamentos. Os equipamentos estudados fazem parte de uma gama de equipamentos e 

ferramentas, que visam atender o processo de filtração de fluídos de completação de poços 

nas operações de Petróleo e Gás.  

Diante destes fatos, foram criados plano e procedimentos de manutenção, com o 

objetivo de estabelecer sistemática para manutenção corretiva, preventiva, preditiva e 

manutenção detectiva dos equipamentos. Dentre eles foi criado um Formulário de Não 

Conformidade e Ação Corretiva, com objetivo de investigação através de comunicações 
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informais e evidências sobre os fatos ocorridos implementadas melhorias e diminuindo a 

chance de ocorrer novamente. Seleção de pessoas qualificadas e a realização de treinamentos 

para as pessoas que já estavam na empresa. 

 

4. RESULTADOS 

 

Durante a pesquisa foi observado que os equipamentos de filtração que retornavam do 

cliente após a prestação de serviço, não possuíam um controle sobre estado operacional, o que 

impactava diretamente nas informações do que ser feito para que o mesmo estivesse em 

condições ideais para o próximo serviço, gerando atraso e gastos desnecessários. 

Através da implementação de um formulário de não-conformidades junto ao setor de 

SGI (Sistema de Gestão Integrado) (anexo A) pode ser investigado a causa raiz dos fatos 

ocorridos. Este procedimento tem por objetivo estabelecer as providências a serem adotadas 

na identificação e tratamento de não-conformidades e nas tomadas de ações corretivas e 

preventivas. 

Assim que o equipamento chegar à área de manutenção da empresa, obrigatoriamente 

deverá registrar a entrada do equipamento no Formulário de Controle de Load In de 

Equipamentos (anexo B), sendo preenchido pelo Técnico de Manutenção responsável pela 

área ou operador / auxiliar de filtração, identificando o equipamento pela descrição e pelo 

TAG BR, datando a entrada do equipamento no pátio. O equipamento descrito no Formulário 

de Controle de Load In de Equipamentos terá o seu registro atualizado no Formulário para 

Controle de Manutenção (anexo C). Todos os dias, deverá ser atualizado o Formulário para 

Controle de Manutenção, contendo todos os equipamentos, descrevendo o seu status 

operacional.  

Toda a manutenção deve obedecer aos procedimentos de qualidade apresentados no 

padrão global da empresa, o que inclui todas as exigências das normas, e a especificação de 

aquisição de material global estabelecida para os equipamentos de Filtração. Caso o 

equipamento permaneça inoperante por um período igual ou superior a 1 ano, deverá ser 

submetido à revalidação da manutenção, ou seja, nova manutenção antes de ser colocado em 

operação. 

O Supervisor de manutenção ou Supervisor de Filtração tem a necessidade de 

acompanhar o status de manutenção, pelo Formulário para Controle de Manutenção 

diariamente (anexo C). Caso constate vencimento do período estabelecido para manutenção, 
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deverá gerar um número de relatório de manutenção e designar um técnico para realizar a 

manutenção, este registrará a realização da mesma. 

Na realização de retrabalho pela equipe de manutenção, será necessário registro de 

início de manutenção de retrabalho e término de manutenção, em horas, no relatório de 

manutenção e no Relatório Semanal de Manutenção (anexo D), onde serão descritos todos os 

serviços realizados pela equipe e preenchidos semanalmente. 

O supervisor de manutenção deverá lançar o retrabalho (anormalidade de manutenção) 

no Formulário de Controle de Retrabalho (anexo E), com a finalidade de redução e extinção 

de retrabalho no processo. 

Através de Gráfico de Acompanhamento (anexo F) pode ser observado as 

anormalidades ocorridas com os equipamentos quando em operações. Este apresenta a 

quantidade de não conformidades abertas mês a mês durante o período de um ano. Ao ser 

implementado planos de manutenções, as não conformidades começaram a ser tratadas tendo 

os resultados esperados nos quatros últimos meses. 

Em relação ao relatório de manutenção foi elaborado para cada equipamento: Filtro 

prensa, Mix skid, Skid pod, SKID/MIX/POD, Motor bomba M-10, procedimentos e relatórios 

de manutenções como manda as especificações Técnica do Fabricante, onde este tem como 

objetivo de estabelecer as instruções de trabalho em que se deve realizar a manutenção, 

visando manter os padrões de qualidade, resguardando o patrimônio da empresa e a 

integridade física do empregado envolvido na operação. 

No relatório de manutenção são descritos todos os serviços de manutenção corretiva, 

preventiva ou preditiva, pintura e retrabalho. Neste documento ainda deve-se colocar todos os 

materiais utilizados na manutenção descrevendo suas características, quantidade e código de 

identificação. Segue o quadro 1 de tempos de reparo para cada equipamento do setor de 

filtração. 

 

Quadro 1 - Exemplo do tempo gasto para reparação dos equipamentos. 

Item Descrição 

Quantidade de 

dias dos 

equipamentos 

fora de serviço 

para manutenção. 

Quantidade de dias dos 

Equipamentos fora de serviço 

para maiores reparos 

(determinado pela extensão do 

dano). 

Quantidade de dias 

do equipamento 

fora de serviço para 

certificação, 

segundo o padrão 

de qualidade. 

01 
Filtro 

Prensa 
7 30 30 

02 Mix Skid 5 20 20 
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03 Skid Pod 5 20 20 

04 
Skid Mix 

Pod 
10 25 20 

05 
Motor 

bomba 
10 25 20 

Fonte: O Autor (2019) 

O controle de monitoramento tem como objetivo fixar uma etiqueta para controle de 

manutenção que informa o status de operação dos equipamentos, onde as mesmas 

informações são implementadas no formulário de controle de manutenção. A seguir é 

apresentado o quadro 2 para identificar as cores das etiquetas com o status do equipamento. 

 

Quadro 2 - Exemplo de identificação do status do equipamento. 

 Etiqueta amarela Fora de operação em manutenção 

 Etiqueta verde Equipamento operacional 

 Etiqueta vermelha Equipamento condenado 

 Etiqueta laranja Equipamento em quarentena 

 Etiqueta azul Recebimento de equipamento 

Fonte: O Autor (2019) 

Para os equipamentos quando embarcados, foi implementado dois check list de 

verificação para que se tenha um melhor controle, sendo eles: 

 Check list de verificação de eslingas na sonda (anexo G); 

 Check list de verificação dos equipamentos sonda (anexo H); 

Esses documentos têm como objetivo obrigar o Técnico responsável embarcado na 

plataforma a verificar o prazo de vencimentos das eslingas, teste de carga, hidrostáticos, 

manômetros etc. para que o mesmo possa ser informado a base quando ao prazo de 

vencimento vence. Esse processo era realizado semanalmente com o envio dos documentos a 

base.  

 

5. DISCUSSÃO 

 

Dentro das não conformidades enquadram-se produtos, serviços ou quaisquer 

atividades que não atendiam aos requisitos especificados, proporcionando efeitos indesejados. 

Estas podem ser reais (descritas a partir de fatos ocorridos) ou potenciais (fatos que 
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proporcionem risco potencial para gerar uma não-conformidades), todas, se pertinente, serão 

tratadas por meio de ação corretiva. Dentro do plano de ação adotado para eliminar 

As causas básicas de uma não-conformidade detectada em uma 

atividade/produto/serviço destacam-se: 

 Investigar a causa básica da não-conformidades; 

 Propor uma ação corretiva que bloqueie a causa básica da não-conformidades, 

definindo responsáveis e prazos; 

 Implementar e acompanhar o plano de ação proposto; 

 Verificar a eficácia da (s) ação (s) implementada através da verificação das 

evidências do efetivo bloqueio da causa, ou seja, verificar após tempo definido 

se a não-conformidades não voltou mais a ocorrer; 

O gestor do processo é o responsável pela implementação das ações corretivas e todos 

os colaboradores são responsáveis por detectar não-conformidades ocorridas durante a 

execução das atividades. 

 

5.1 TREINAMENTOS DOS COLABORADORES 

 

Com a implementação de um setor de manutenção, foi possível solicitar junto ao setor 

administrativo da empresa a criação do formulário da matriz de treinamento anual (anexo I) o 

qual é feito junto a Gerência Administrativa e Operacional no início de cada ano, onde as 

informações e necessidades coletadas junto às Gerências servirão como base para o 

planejamento do treinamento para que estes sejam atendidos e sua realização seja 

devidamente registrada. 

O treinamento tem objetivo de melhorar continuamente as competências de cada 

colaborador dentro de seu plano de carreira, visando manter o quadro de funcionários num 

processo de contínuo aprendizado e motivado. No início de cada ano, são definidas e 

revisadas as necessidades de treinamentos, através da análise da matriz anual de treinamento 

(anexo I) do ano anterior, onde é verificado os treinamentos não realizados e os que poderão 

ser considerados naquele ano em função do desenvolvimento e do plano de carreira de cada 

colaborador. Cada colaborador também é responsável pelo seu desenvolvimento profissional e 

deve acompanhar o vencimento de seus treinamentos e a realização destes. 

A realização e manutenção dos treinamentos de capacitação e/ou de atualização em dia 

são de extrema importância, não somente para atendimento de obrigações contratuais, mas, 
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principalmente, para que a empresa mantenha o padrão de excelência, garantindo aos 

colaboradores a segurança e o conhecimento de que necessitam para exercerem suas funções e 

para que possam progredir profissionalmente dentro da empresa. Por esses motivos salienta-se 

que o atendimento aos treinamentos programados é essencial e fundamental. 

 

 

6. CONCLUSÃO 

 

O motivo de ter vivenciado as irregularidades que levavam os atrasos nas operações 

devido à falta de planejamentos, comunicações e manutenções adequadas, puderam ser 

estudados e implementado soluções de melhorias para empresa, juntos aos meus estudos e 

experiência na área. 

Com a implementação da gestão de manutenção na empresa, foram criados 

procedimentos e formulários que quando aplicados de forma corretas nas atividades os 

resultados puderam ser vistos de forma nítida. Sendo assim, a partir do momento em que a 

empresa passou a ter um sistema de controle sobre a manutenção executada correta e dos 

serviços com segurança, os números de evidência ocorridas com atrasos na entrega dos 

equipamentos, manutenções inadequadas, gastos desnecessários diminuíram refletindo 

diretamente não só para a empresa, mas também para o cliente. 

Sem dúvida a gestão de manutenção é cada vez mais uma atividade estratégica nas 

organizações a fim de garantir a lucratividade e competitividade no mercado. A importância 

de uma boa gestão garante que a empresa esteja sempre funcionando e que toda a equipe 

permaneça focada e produtiva. 

Após realizado e analisado o relatório de não-conformidade, foi implementado o 

Procedimento para Tempos e Padrões Mínimos de Manutenção de Equipamentos de Filtração 

com o objetivo de evitar as falhas e ocorrências que estavam ocorrendo. O procedimento 

determina os tempos e padrões mínimos de manutenção. Junto ao procedimento, foram 

implementados o Formulário de Controle de Load In de Equipamentos (anexo B) e 

Formulário para Controle de Manutenção (anexo C).  

Com a aplicação destes planos, procedimentos e qualificações dos colaboradores, 

junto ao setor de Sistema de Gestão Integrada (SGI), foi possível criação um sistema de 

Gestão da Manutenção para empresa. 

As dificuldades enfrentadas durante o processo de implementação no dia a dia da 

empresa em relação a falha de um planejamento incluem a falta de levantamentos de dados, 
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custos, controle sobre o processo e organização que através de estudos puderam ser 

observados. 

Dentre os problemas identificados, é possível citar: falta de manutenção, inexistência 

de um controle e desempenho da manutenção, sempre utilizando manutenção corretiva e 

nunca uma planejada, empresa somente concerta o equipamento após a sua quebra, falta de 

informação e sobre o problema e treinamento aos colaboradores. Assim o que mais impactava 

eram os custos o qual a empresa não investia. 

Diante destas dificuldades enfrentadas pela empresa, foi possível buscar todos 

informações e demostrar através de reuniões a importância da implantação da gestão da 

manutenção na empresa. 
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ANEXO - B 
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ANEXO - D 
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ANEXO - E 

 

ANEXO - F 

 

 

 

 

 



20 
 

 

ANEXO - G 
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ANEXO - H 
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ANEXO - I 
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ANEXO – J 

Fluxograma de Manutenção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiquetar e registrar 

equipamentos Formulário 

para Controle de LOAD IN. 

Início de manutenção. Gerar 

número do relatório de 

manutenção (RM). 

Tipo de manutenção 

a ser realizada. 

 

Reparos externos ou 

certificação. 
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Realizar Manutenção 

conforme procedimento de 

cada equipamento. 

Fechar relatório de 

manutenção (RM) e etiquetar 

conforme procedimento. 


