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RESUMO

O presente estudo procura apresentar o Sistema de Gestão da Manutenção segundo os critérios dos requisitos da
norma ISO TS 16949:2009, conhecida mundialmente e aplicada pelas indústrias automotivas em mais de 30
países. Num contexto geral, o grande desafio das organizações é fornecer produtos e serviços de qualidade, tendo
como suporte, diversos tipos de sistemas de gestão que auxiliam ao atendimento deste objetivo. O grande desafio
das empresas que implantam estes sistemas de gestão é reuni-los de forma que agreguem valor e tornem-se
complementares uns dos outros, evitando desta forma que existam muitos sistemas sendo utilizados
individualmente, acarretando burocracias e, muitas vezes, retrabalho. Nos dias de hoje, situações como o pouco
tempo disponibilizado ou falta de conhecimento na utilização de ferramentas de gestão pelas organizações
podem se transformar em fatores críticos para o sucesso das mesmas. No estudo de caso busca-se identificar a
situação atual, através da aplicação dos procedimentos, de manutenções preventivas e preditivas, bem como dos
indicadores da manutenção. A partir desse levantamento, o pesquisador analisa o Sistema de Gestão da
Manutenção na empresa Delga Indústria e Comércio Ltda, situada em São Leopoldo, e utiliza os conceitos no
processo de condução e manutenção do sistema, visando eliminar algumas dificuldades cotidianamente
encontradas.

Palavras-chave: Manutenção, ISO TS 16949:2009, Indicadores, Sistema de Gestão da Qualidade.

ABSTRACT

The following article presents the Maintenance Management System according to criteria of the requirements of
ISO/TS 16949:2009, world known and applied in automobile industries in over 30 countries. In a general
context, the big challenge for the organizations is provide quality products and service, supported by several
management systems that help to meet this goal. The companies that deploy these systems management is
challenged to bring them together so that add value and complement each other, thus avoiding that there are
many systems being used individually, resulting in bureaucracies and often rework. Nowadays, things like the
little time available or lack of knowledge in the use of management tools organizations can become critical
factors for success of them. In the case study seeks to identify the current situation through the application of
procedures, preventive maintenance, as well as indicators of maintenance. From this survey, the researcher
analyzes the Maintenance Management System in the company Delga Industria & Comercio Ltd., located in Sao
Leopoldo, and uses the concepts in the process of conducting and maintaining the system, to eliminate some
difficulties encountered daily.

Keywords: Maintenance, ISO TS 16949:2009, indicators, Quality Management System
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INTRODUÇÃO

A palavra manutenção deriva do latim manus tenere, o que significa “manter o que se

tem”, sendo essa uma necessidade que acompanha o ser humano há muitos séculos. Desde

que começou a manusear equipamentos para produzir, o homem desenvolveu métodos para

realizar a manutenção dos mesmos, que ao longo do tempo foram sendo desenvolvidos e

aperfeiçoados.

Nas últimas décadas, as organizações vêm passando por transformações rápidas e

profundas, impulsionadas pelo aumento da competitividade e pelo desenvolvimento

tecnológico, levando as empresas a uma verdadeira revolução nos seus sistemas produtivos.

Porém, parte desta revolução está associada aos equipamentos de produção que estão sendo

submetidos cada vez mais a metas desafiadoras em termos de qualidade dos produtos,

produtividade e custo, levando estes a uma complexidade ainda maior.

O objetivo geral deste trabalho é mostrar a necessidade do Setor de Manutenção

trabalhar dentro de um padrão, usando para isto os requisitos da norma ISO/TS 16949-2009.

Com base nestes requisitos são desenvolvidos procedimentos e instruções de trabalho. O

projeto visa também mostrar os tipos de manutenções e como elas são realizadas usando para

cada equipamento formulários específicos. Outra parte do artigo destaca a importância do uso

dos requisitos da norma ISO para medir a eficiência da manutenção através dos seus

indicadores.

Para complementar este estudo foram definidos ainda como objetivos específicos: a

interação dos procedimentos, instruções de trabalhos e formulários da norma ISO/TS 16949-

2009 na Gestão de Manutenção; a descrição dos tipos de manutenções empregadas para a

realização das intervenções de manutenção; e o uso dos indicadores de desempenho da

manutenção para monitorar a eficiência da Gestão de Manutenção perante a organização.

Neste cenário, a missão da manutenção é garantir a disponibilidade da função dos

equipamentos e instalações de modo a atender um processo de produção, com confiabilidade,

segurança, preservação do meio ambiente e um custo adequado.

Diante deste panorama empresarial, o presente trabalho tem o objetivo de expor a

importância que a estrutura de manutenção representa dentro de uma empresa. Este estudo de

caso terá como base não só os dados coletados com a implantação dos requisitos da norma
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ISO/TS 16949-2009 na empresa Delga Indústria e Comércio Ltda., mas também informações

obtidas em vasta bibliografia sobre o tema.
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1. EMBASAMENTO TEÓRICO

1.1 Definição de manutenção

A manutenção é uma das áreas que necessita dos conceitos de qualidade para

conseguir participar de forma eficaz no processo de produção, pois a competitividade de uma

empresa esta diretamente ligada à qualidade dos serviços prestados pelas equipes de

manutenção. Segundo Tavares (1999), manutenção são todas as ações necessárias para que

um item seja conservado ou restaurado de modo a poder permanecer de acordo com uma

condição especificada.

Pode-se dizer então que manutenção é um ato de preservação em que se deseja

prolongar a vida útil dos equipamentos e instalações através de ações de controle, buscando a

continuidade do processo produtivo. Em outras palavras a manutenção é o conjunto de

atividades e recursos aplicados aos sistemas ou equipamentos, visando garantir a conservação

de sua função dentro de parâmetros de qualidade, de disponibilidade, de prazos, de custos e de

vida útil adequados, conforme Mishawka e Olmedo (1993).

De acordo com Pinto (2002), “não é mais aceitável que o equipamento ou sistema pare

de maneira não prevista”. Em sua obra o mencionado autor também comenta dois paradigmas

da manutenção:

- “Paradigma do passado – o homem de manutenção sente-se bem quando executa um

bom reparo”;

- “Paradigma moderno – o homem da manutenção sente-se bem quando ele consegue

evitar todas as falhas não previstas”.

Para a Associação Brasileira de Normas Técnicas, em sua versão revisada da norma

técnica NBR-5462, a manutenção é definida como a combinação de todas as ações técnicas e

administrativas, incluindo as de supervisão, destinadas à manter e recolocar um item em um

estado no qual possa desempenhar uma função requerida (ABNT,1994).

1.2 Evolução Histórica da Manutenção

Para uma melhor abordagem e entendimento do assunto, é importante que se conheça

um pouco da evolução histórica da manutenção. Segundo Pinto e Xavier (2001) a
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conservação de instrumentos e ferramentas é uma prática observada, historicamente, desde os

primórdios da civilização, mas foi somente quando da invenção dos primeiros teares

mecânicos no século XVI, que a função manutenção surgiu.

Até 1914, a manutenção tinha importância secundária, sendo executada pelo mesmo

efetivo de operação. Com a Primeira Guerra Mundial e a implantação de linha de montagem

em série por Henry Ford, a manutenção precisou criar equipes e desenvolver métodos e

técnicas para atender às exigências do sistema produtivo bem como garantir o funcionamento

dos equipamentos. Uma falha no maquinário implicaria na paralisação da produção, elevando

os custos, reduzindo a produtividade e o lucro (PINTO E XAVIER, 2001).

Segundo os autores, dois aspectos nesta fase colaboraram para evolução da

manutenção: a necessidade de um aumento na produção cumulado com um desenvolvimento

na confiabilidade dos equipamentos bélicos das nações em conflito durante a guerra. A partir

de 1914, podem ser destacadas cinco fases de mudanças organizacionais com reflexos na

manutenção. Na primeira fase, entre os anos de 1914 e 1930, surge a Manutenção Corretiva,

ocupando uma posição hierárquica organizacional bem baixa. Este tipo de manutenção

constitui um método que se caracteriza pela intervenção no equipamento na ocorrência de

falha, restabelecendo a sua função (PINTO E XAVIER, 2001).

De acordo com os autores durante a segunda fase, entre os anos de 1930 e 1947,

tivemos o aparecimento da Manutenção Preventiva. Tal modalidade de manutenção já surgiu

ocupando uma posição hierárquica organizacional equiparável com a produção, consistindo

naquelas intervenções realizadas no equipamento através de ações em intervalos fixos de

tempo, bloqueando com antecedência as causas potenciais de falhas.

Surge com destaque na indústria, no final da década de 40 (início da terceira fase), um

órgão de assessoramento da manutenção, a Engenharia de Manutenção, que tem por

finalidade planejar e controlar as atividades do setor, bem como analisar as causas e efeitos

das quebras dos equipamentos. A Engenharia de Manutenção foi impulsionada pelos esforços

no pós-guerra, período no qual houve um progresso na mecanização industrial em virtude do

aumento na demanda de mercadorias. Esta terceira fase veio a encerrar em 1960.

De 1960 a 1972, a Manutenção passou a usar modernos métodos de controle em

decorrência do surgimento do computador e a expansão internacional das empresas. Nesta
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quarta fase observa-se também a necessidade da profissionalização gerencial (PINTO E

XAVIER, 2001). A partir de 1973, evidencia-se uma evolução da manutenção preventiva, que

era fundamentada no tempo, baseada no desempenho e na performance dos equipamentos.

Isto era realizado por meios de técnicas que forneciam o diagnóstico preliminar de falhas dos

equipamentos. O uso de métodos de prevenção na manutenção ficou assim evidente nesta

quinta fase.

Nos últimos 20 anos, segundo Pinto e Xavier (2001), a atividade de manutenção tem

passado por mais mudanças do que qualquer outra. No estágio atual, a manutenção é um

elemento tão importante no desempenho dos equipamentos quanto o que representa a

operação.

1.3 Tipos de manutenções

O modo como são realizadas as intervenções nos equipamentos, instalações ou

sistemas caracterizam os vários tipos de manutenções existentes. Segue a seguir alguns tipos

de manutenções.

1.3.1 Manutenção Corretiva

A manutenção corretiva é uma técnica de gerência reativa, que de acordo com a

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) é a “manutenção efetuada após a

ocorrência de uma pane, destinada a colocar um item em condições de executar uma função

requerida” (NBR 5462-1994). Nessa situação espera-se pela falha da máquina ou

equipamento antes que seja tomada qualquer ação de manutenção, possuindo dessa forma

uma lógica simples e direta: quando a máquina quebrar, conserte-a.

De todos os métodos é o mais caro do ponto de vista da gerência de manutenção.

Contudo, é impossível eliminar completamente este tipo de manutenção tendo em vista que é

extremamente difícil prever em muitos casos o momento exato em que se verificará um

defeito. A quebra aleatória do equipamento é problemática, pois, pode não só gerar danos em

outras partes da máquina, mas também tende a diminuir a disponibilidade dos equipamentos

para a fábrica.
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Para Pinto e Xavier (2001) embora seja uma técnica relativamente simples, a

manutenção corretiva demanda uma estrutura mínima necessária à sua execução e controle,

quais sejam:

- recursos humanos com a capacitação e experiências necessárias, incluindo a sua

reciclagem, em quantidade suficiente para atender com rapidez as necessidades de reparo

provocadas pelas falhas aleatórias;

- ferramental, equipamentos de teste, aparelhos de medição e manuais técnicos para

todos os tipos de intervenções de que se fizerem necessárias;

- almoxarifados organizados com estoques de sobressalentes acima do ponto critico de

encomenda;

De acordo com Pinto e Xavier (2001), a manutenção corretiva pode ser dividida em

dois tipos:

1.3.1.1 Manutenção Corretiva Não Planejada

Nestes casos a manutenção atua sobre o fato já ocorrido, não dando tempo para a

preparação do serviço. Este tipo de manutenção implica em custos elevados, porque a quebra

de qualquer equipamento acarreta perda de produção, problemas de qualidade, entre outros.

Para atender as manutenções corretivas não planejadas o setor de manutenção é obrigado a

manter caros estoques de peças sobressalentes, que incluem até em alguns casos máquinas

reservas ou, pelo menos, todos os principais componentes para os equipamentos críticos da

fábrica.

Segundo Xavier (2003) a manutenção corretiva não planejada é a correção da falha de

maneira aleatória, ou seja, é a correção da falha ou desempenho menor que o operado após a

ocorrência do fato. Esse tipo de manutenção implica em altos custos, pois, causa perdas de

produção e, em conseqüência, os danos aos equipamentos são maiores.

Para que isto não seja necessário o setor de manutenção deve juntar-se aos

representantes de equipamentos que possam oferecer entrega imediata de todas as peças

sobressalentes requisitadas. A manutenção para minimizar o impacto sobre a produção parada

deve criar sistemáticas para reagir imediatamente a todas as falhas.
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1.3.1.2 Manutenção Corretiva Planejada

Este tipo de manutenção de acordo com Pinto e Xavier (2001) é a correção que se faz

com um acompanhamento preditivo. Quando a manutenção é planejada o tempo de

equipamento parado é menor, o custo é mais barato e o serviço realizado será sempre de

melhor qualidade. Nestes casos pode-se realizar a encomenda das peças necessárias para a

intervenção, e programar a mão de obra para a realização da ação. Este tipo de manutenção é

importante, pois, em muitos casos, não possibilita que outras partes do equipamento sofram

danos.

Xavier (2009) coloca que a manutenção corretiva planejada é a correção que se faz em

função de um acompanhamento preditivo, detectivo ou até mesmo pela decisão gerencial de

se operar até ocorrer à falha. “Pelo seu próprio nome planejado”, indica que tudo o que é

planejado, tende a ficar mais barato, mais seguro e mais rápido.

Fazer a correção tanto por manutenção corretiva planejada ou não planejada, após a

falha, implica em altos custos e baixa produtividade. Com isso, a manutenção preventiva

surge ganhando destaque.

1.3.2 Manutenção Preventiva

Para Almeida (2009) a manutenção preventiva tem atuação gerencial e é realizada para

reduzir ou evitar falhas ou queda de desempenho. Esta técnica é caracterizada pela realização

compulsória de rotinas obedecendo a um planejamento, assumindo que o equipamento se

degradará de acordo com suas características de projeto. Em outras palavras, se baseia em

cronogramas. Alguns check-list dos equipamentos se fundamentam unicamente em

lubrificação e ajustes menores. Já os check–list mais abrangentes de manutenção preventiva

consistem em reparos, lubrificação, ajustes e recondicionamentos de máquinas voltadas aos

equipamentos críticos da planta industrial.

A manutenção preventiva é uma filosofia, uma série de procedimentos, ações,
atividades ou diretrizes que podem, ou não, ser adotados para se evitar, ou
minimizar a necessidade de manutenção corretiva. Adotar a manutenção preventiva
significa introduzir o fator qualidade no serviço de manutenção (Viana, 1991, p.3).

A manutenção preventiva será tanto mais conveniente, quanto maior for à

simplicidade na reposição; quanto mais altos forem os custos de falha, e quanto mais às falhas
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prejudicarem a produção ou quanto maiores forem às implicações das falhas na segurança

pessoal e operacional. Além do aspecto desfavorável apresentado, assumem os especialistas

que a manutenção preventiva também pode apresentar as seguintes restrições (ALMEIDA,

2009):

- falha humana;

- falha de sobressalentes;

- contaminações introduzidas no sistema de óleo;

- danos durante partidas e paradas;

- e erros existentes nos procedimentos de manutenção.

As vantagens da manutenção preventiva em relação à corretiva podem ser resumidas

adequadamente em relação ao aspecto econômico, por possibilitar maiores coeficientes de

utilização anual dos equipamentos. Segundo Xavier (2009) um dos segredos de uma boa

manutenção preventiva está na determinação dos intervalos de tempo. Como, na dúvida,

temos a tendência de sermos mais conservadores, os intervalos normalmente são menores que

o necessário, o que implicam paradas e troca de peças desnecessárias.

Como a manutenção preventiva evita a ocorrência de emergência nos equipamentos,

ela representa um ganho em relação à modalidade corretiva. Contudo, esse tipo de

manutenção deve ser utilizado quando não for possível realizar a manutenção preditiva.

1.3.3 Manutenção Preditiva

O termo associado à manutenção preditiva é o de “predizer”. Esse é o grande objetivo

da manutenção preditiva: predizer (ou prever) as falhas nos equipamentos ou sistemas através

de acompanhamento dos diversos parâmetros, permitindo a operação continua pelo maior

tempo possível. Ou seja, a manutenção preditiva privilegia a “disponibilidade” à medida que

não promove intervenções nos equipamentos em operação (PINTO E XAVIER, 2002).

Conforme Almeida (2009) a manutenção preditiva, por sua vez, foi uma evolução da

manutenção preventiva, propondo-se a substituir componentes somente quando necessário.

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


10

Suas bases estão estabelecidas na idéia de que é possível conhecer-se a condição de

componentes de máquinas, sem a necessidade de um processo invasivo.

De acordo com Nepomuceno (1989) manutenção preditiva é um conjunto de

atividades de acompanhamento das variáveis ou parâmetros que indicam o desempenho dos

equipamentos, de modo sistemático, visando a definir a necessidade ou não de intervenção.

Este tipo de manutenção considera que durante a vida útil de um componente e/ou sistema,

algumas propriedades sofrem alterações detectáveis, indicando a necessidade de execução de

determinadas rotinas de manutenção. Alguns autores consideram que quando a intervenção é

conseqüência direta do acompanhamento preditivo, a mesma passa a se caracterizar como

uma manutenção corretiva planejada.

A manutenção preditiva é a monitoração ou acompanhamento periódico do
desempenho e/ou deterioração de partes das máquinas. A finalidade é fazer-se a
manutenção somente quando e se houver necessidade. Caso contrário, mexer na
máquina o mínimo possível, o homem introduz o defeito” (Viana, 1991, p.3).

Vários métodos podem ser utilizados para assegurar-se a condição do sistema e/ou

equipamento, sendo os mais utilizados atualmente: termografia, análises de vibrações, ultra-

sonografia, análise de óleos lubrificantes, análise de temperatura (ALMEIDA, 2009).

Na concepção de Vaz (1997), a adoção da manutenção preditiva leva a supor que seja

a solução ideal para as falhas e defeitos nas máquinas e equipamentos, pois ela consiste em

interferir na máquina para providenciar manutenção eficaz, no momento adequado. Tal

momento é estabelecido mediante estudo e monitoramentos cuidadosos dos vários elementos

que intervêm no processo de operação, visando detectar a iminência de uma falha.

De acordo com Mirshawka (1991) a utilização desta técnica de manutenção preditiva é

a grande quebra de paradigma nos tipos de manutenção. O autor aponta entre seus maiores

benefícios: previsão de falha com antecedência suficiente para que os equipamentos sejam

desativados em segurança, reduzindo os riscos de acidentes e interrupções do sistema

produtivo; melhoria nas condições de operação dos equipamentos no sentido de obter menor

desgaste, maior rendimento e produtividade; redução dos prazos e custos de manutenção pelo

conhecimento antecipado das falhas a serem reparadas.
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1.3.3.1 Principais Técnicas de Manutenção Preditiva

Em termos práticos, uma técnica de manutenção preditiva deve atender aos seguintes

requisitos:

- Permitir a coleta de dados com o equipamento em funcionamento, ou com o mínimo

de interferência possível no processo de produção;

- permitir a coleta de dados que possibilitem a análise de tendência.

Para melhor visualização do tema, serão descritas algumas das principais técnicas

preditivas:

# Termografia (Termovisão)

Conforme Xavier (2009) a termografia é uma das técnicas preditivas que mais tem

desenvolvido nos últimos 30 anos. Atualmente os termovisores estão cada vez menores e mais

precisos, oferecendo com isso recursos importantes para o acompanhamento e controle de

tendência.

A termografia é uma técnica que se estende à visão humana através do espectro

infravermelho (BASSI, 2007). O infravermelho é uma freqüência eletromagnética

naturalmente emitida por qualquer corpo com intensidade proporcional a sua temperatura.

Este tipo de freqüência pode ser captado através de câmeras termográficas, as quais, permitem

a visualização da distribuição de calor na região focalizada.

A termografia pode ser aplicada em programas de manutenção Preventiva e/ou

Preditiva de todos os ramos industriais, se tratando de uma técnica de ensaio não destrutivo.

Por isso é uma das técnicas preditivas que proporcionam maior retorno e evita a ocorrência de

acidentes ou paradas de produção. O mau contato, a partir do qual se desencadeia a falha,

pode ser detectado e corrigido pela utilização de termovisores.

Existem três fatores de correlação para a avaliação: emissividade, atenuação

atmosférica e o diferencial de temperatura (BASSI, 2007). A emissividade é definida como a

relação entre a quantidade de radiação emitida por corpo qualquer em relação àquela que seria

emitida por um corpo negro, assumindo valor entre 0 e 1. A atenuação atmosférica, como a

atmosfera não é perfeitamente transparente à radiação infravermelha, parte de que esta pode
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ser observada, espalhada ou remetida no percurso entre a superfície do objeto e o receptor

óptico do aparelho. Estas influências são usualmente insignificantes para distâncias menores

que 20 metros e em muitas observações realizadas ao nível do solo devem ser desprezadas.

O diferencial de temperatura ( T) é a diferença entre temperatura encontrada no

componente com anomalia, denominada Temperatura Excepcional (temperatura máxima

registrada no componente), e a temperatura encontrada em um componente similar

submetidos à mesma carga e sob mesmas condições operacionais, denominada Temperatura

Referencial (temperatura mínima registrada no componente).

 T = Temp. excepcional – Temp. referencial

# Análise de Vibração

O acompanhamento e a análise de vibração tornaram-se um dos mais importantes

métodos de predição na indústria tendo a sua maior aplicação em equipamentos rotativos.

Bellotti (2007) coloca que a vibração mecânica é uma oscilação em torno de uma posição de

referência. Ela se constitui em um processo destrutivo, ocasionando falhas nos elementos de

máquinas por fadiga, ou seja, diminuição gradual da resistência de um material por efeito de

solicitações repetidas.

A vibração se propaga por todas as partes da máquina, bem como para as estruturas

interligadas a ela. Os efeitos de uma vibração severa são o desgaste e a fadiga, que são

responsáveis por quebras definitivas do maquinário.

A técnica é realizada colocando acelerômetros em pontos predeterminados do

equipamento, para análise de vibrações. Após, com os dados coletados na observação da

evolução de nível, é gerado um relatório sobre o estado funcional de um determinado

componente (BELLOTTI, 2007).

# Ultra-Sonografia

A inspeção por ultrasom detecta sons produzidos por operações mecânicas

(rolamentos danificados), emissões elétricas (faíscamento, arco elétrico, efeito “corona”) e

fluxo de fluídos (vazamento para atmosfera, válvulas, purgadores). A detecção por ultrasom

permite encontrar falhas em praticamente todos os equipamentos existentes num ambiente
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fabril como, por exemplo, a detecção de trincas em sólidos. Ademais, comprova ser o

processo mais versátil para a localização de vazamentos numa instalação industrial. O

ultrasom se destaca pelos excelentes resultados proporcionados (PINTO; XAVIER, 2002).

# Análise de Óleos Lubrificantes

Para Carvalho (2007) o conceito básico consiste na análise química de particulados e

propriedades de fluidos e óleos lubrificantes e hidráulicos, visando à determinação de sua

qualidade para atendimento das especificações do equipamento. Esta análise consiste em

verificar os tamanhos e quantidades de partículas sólidas encontradas no fluido hidráulico e,

baseando-se em especificações de cada fluído, é efetuado o diagnóstico de condições de uso

do fluído, bem como as ações a serem tomadas para adequação do fluído.

De acordo com Carvalho (2007) para esta técnica preditiva é necessário um aparato

laboratorial muito eficiente, envolvendo a existência de vários instrumentos como:

viscosímetros, centrífugas, microscópios, etc.

Para Baroni (2002), existem duas formas de encararmos as informações obtidas a

partir de uma análise de óleo:

* Condições dos lubrificantes – determinação das propriedades físico-químicas do

lubrificante para garantir uma boa lubrificação;

* Condições da máquina – análise de substâncias estranhas ao lubrificante (gases ou

partículas em suspensão no lubrificante).

O monitoramento através da análise de óleo usado é amplamente conhecido como uma

solução importantíssima no arsenal de técnicas de manutenção preditiva. Muitas empresas

utilizam a análises de óleo como uma parte importante de sua estratégia de manutenção,

obtendo os seguintes benefícios diretos, tais como (CARVALHO, 2007):

- maior confiabilidade dos equipamentos e redução de paradas, através do diagnóstico

antecipado de falhas potenciais.

- monitoramento preciso das condições dos equipamentos.
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- diagnósticos com informações precisas e em tempo hábil para tomada de ações

corretivas.

# Análise de Temperaturas

A análise de temperatura é um dos parâmetros de mais fácil compreensão e o

acompanhamento de usa variação permite constatar alteração dos equipamentos, componentes

e do próprio processo produtivo. A seguir estão listados alguns exemplos clássicos, onde a

monitoração da temperatura é primordial:

- Temperatura de mancais de máquinas rotativas;

- Temperatura da superfície de equipamentos estacionários;

- Temperatura de barramentos e ligações (conexões) elétricas.

Para a realização de medições de temperaturas são usados: termômetros de contato,

giz indicador de temperatura, fita indicadora de temperatura, tinta termo-sensível, pirômetro

de radiação ou pirômetro ótico, entre outros (PINTO; XAVIER, 2002).

1.3.4 Manutenção Produtiva Total

Segundo Ferro (2008), a Manutenção Produtiva Total (TPM) teve início no Japão no

início dos anos 70. Foi criada e desenvolvida dentro do Sistema Toyota de Produção (STP),

com uma filosofia que envolve uma visão integrada do custo do ciclo de vida útil adaptada

para manutenção, com os objetivos de maximizar a produtividade.

TPM é a manutenção produtiva realizada por todos os empregados, através das
atividades de pequenos grupos com uma gestão de manutenção que reconhece a
importância de confiabilidade, manutenção e eficiência econômica no projeto de
fábricas (Takahashi, 1993, p.2).

Para a Associação Gaúcha de Qualidade (AGQ) este tipo de manutenção pode ser

definido como “... um método de gestão que busca eliminar as perdas e desperdícios

existentes no processo produtivo” (AGQ, 2004, p. 9)

A principal diferença entre a TPM e os outros conceitos refere-se ao envolvimento dos

operadores de máquinas em todo o processo. Esta modalidade de manutenção utiliza o

conceito denominado de “falha zero”, significando que a máquina não pode parar durante o
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período em que foi programada para operar. Para tanto, utiliza-se das técnicas de manutenção

existente.

A manutenção produtiva total tem como objetivo a eliminação de perdas e

desperdícios, e para isto tem como principal forma de atingir este objetivo a participação dos

funcionários no processo, obtendo assim a melhoria no equipamento.

1.4 Indicadores de Desempenho

Para aplicação dos tipos de manutenção acima descritos é de crucial importância a

utilização de indicadores, que servem como ferramenta para análise do desempenho do setor.

As literaturas na área de manutenção apontam uma grande gama de indicadores, fato este que

dificulta na escolha de qual o mais apropriado para a atividade da empresa. Segue abaixo a

descrição de alguns destes indicadores.

1.4.1 Manutenibilidade (MTTR)

De acordo com Ferro (2008) manutenibilidade pode ser definida como a probabilidade

de que um sistema ou componente com falha seja restaurado ou reparado para a condição

especificada num determinado período de tempo, quando a manutenção é realizada de acordo

com procedimentos preestabelecidos.

Conforme Filho (1997) pode-se calcular o Tempo Médio de Reparo (MTTR) usando a

seguinte relação:

MTTR =
observadasesintervençõdeNúmeros

reparodetemposdosSomatório

Segundo o autor, assim como a confiabilidade, a manutenibilidade é definida para ser

uma probabilidade e será caracterizada pela especificação de uma distribuição de

probabilidade do tempo de reparo. Existem diversos indicadores para sua análise, sendo o

tempo médio de reparo (MTTR) o mais utilizado, posto que temos outros possíveis

indicadores, tais como:

- o tempo mediano para reparo;

- o tempo no qual um percentual de falhas deverá ser reparado;
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- o tempo de reparo acrescido do tempo de indisponibilidade para a realização de

manutenção preventiva; e

- o número de horas de manutenção por hora de operação.

1.4.2 Confiabilidade (MTBF)

Conforme Ferro (2008) a confiabilidade é definida como a probabilidade de que um

equipamento opere com sucesso por um período de tempo especificado e sob condições

operacionais também especificadas. O fato de ser definida como uma probabilidade significa

que a confiabilidade pode ser expressa quantitativamente. A utilização deste conceito implica

no conhecimento explícito, tanto por parte do projetista como por parte da gerência, de que é

impossível projetar-se um sistema inteiramente à prova de falhas.

No tocante ao indicador, Filho (1997) usa a seguinte relação para o Tempo Médio

entre Falhas (MTBF).

MTBF =
observadosintervalosdeNúmero

ntofuncionamebomdetemposdosSomatório

Para Filho (1997) a melhoria da confiabilidade passa por uma série de ações que

envolvem o projeto, especificação, compras, manutenção, fabricante ou fornecedor, entre

outros.

1.4.3 Disponibilidade

Para Ferro (2008) a disponibilidade é o parâmetro tradutor da confiabilidade na

manutenção e as características de manutenibilidade para um índice de eficácia, ao focar-se na

questão de indagar se o equipamento estará disponível para o trabalho, quando necessário.

Para tanto, ao utilizar os parâmetros de manutenibilidade, separa seus componentes

(manutenção corretiva, preventiva, tempos administrativos e retardos logísticos), de forma a

identificar o impacto individual de cada componente no conjunto de disponibilidade.

Segundo Ferro (2008) a disponibilidade é definida como a medida do grau em que um

item poderá ser operado e colocado em condições de iniciar a missão, quando esta for

estabelecida aleatoriamente no tempo.

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


17

Ao tratar este tema Filho (1997) comenta quanto maior a disponibilidade maior poderá

ser a produção; quanto mais confiáveis são os equipamentos, maior será a certeza de produzir

bens dentro das especificações.

Para o autor no momento que se tem os valores do MTBF e do MTTR, podemos

calcular a disponibilidade onde a função confiabilidade, representada pelo Tempo Médio

entre Falhas (MTBF) e pela manutenibilidade, representada pelo Tempo Médio para Reparo

(MTTR), é dada pela seguinte relação:

Disponibilidade =
MTTRMTBF

MTBF
+

x 100 (%)

Convém relembrar que proporcionar a disponibilidade dos equipamentos e instalações

é o principal objetivo da manutenção (FILHO, 1997).

1.5 Histórico da Norma ISO/TS 16949

Em 1996, as 3 grandes montadoras dos EUA (Chrysler, Ford e General Motors)

juntaram forças com seus parceiros europeus para formar o Internacional Automotive Task

Force (IATF). O objetivo era harmonizar os requisitos do sistema da qualidade de seus

fornecedores, beneficiando a indústria automobilística em nível global.

Em junho de 1999, a IATF trabalhando em conjunto com o Comitê Técnico

ISO/TC176 (responsável pelas normas da família ISO 9000), consolidou formalmente estes

requisitos publicando-os na forma da especificação técnica Sistemas da qualidade ISO/TS

16949-1999 – Fornecedores Automotivos – Requisitos específicos para a aplicação da ISO

9001-1994.

No dia 23 de abril de 2002 foi lançada sua segunda edição, a ISO/TS 16949-2002,

alinhada com a ISO 9001-2002. Ela incorpora os requisitos dessa norma em sua totalidade,

acrescida de requisitos adicionais específicos para a indústria automobilística.

O objetivo desta norma é o desenvolvimento de um sistema de gestão da qualidade

que promova a melhoria contínua, enfatizando a prevenção de defeitos e a redução do

desperdício.
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A norma ISO/TS trata-se de um modelo reconhecido e aplicado em empresas onde

produtos especificados pelo cliente da indústria automobilística são manufaturados para

produção em série e/ou fabricação de peças e conjuntos de reposição. Ela permite estabelecer

através de procedimentos devidamente planejados e documentados, considerando inclusive

requisitos específicos do setor automobilísticos, indicadores de desempenho dos processos e

do próprio sistema, ações para promover a melhoria da qualidade e o resultado do negócio,

com maior foco para o atendimento aos requisitos especificados pelo cliente.

Portanto trata-se de uma forte ferramenta para estruturar, organizar e direcionar a

gestão de negócios como um todo. Entre os diversos benefícios proporcionados pela

implantação de um sistema da qualidade com base na ISO/TS 16949-2002, pode-se destacar:

• Melhorar a qualidade dos componentes e processos da cadeia de fornecimento;

• Aplicar exigências internacionais padronizadas e consistentes de um sistema de

qualidade;

• Aumentar sua confiança como fornecedor global de qualidade;

• Introduzir auditorias fundamentadas no processo, enfocando a satisfação de

cliente;

• Reduzir os custos operacionais com a redução dos retrabalhos dos produtos ou

serviços e reduzir a variação da produção;

• Aumentar a qualidade da produção e dos processos;

• Facilitar a compreensão dos requisitos de qualidade para toda a cadeia de

fornecimento (fornecedores sub-contratados);

• Melhorar sua produção e a qualidade dos processos.

1.6 Terceirização da Manutenção

No mercado da terceirização, durante as últimas décadas foram desenvolvidos vários

modelos de contratação de mão de obra, destacando-se entre eles os seguintes modelos:

Locação de Mão de Obra, Preço Unitário, Pacote, o Gerenciamento e Performance

(TOMÉ,1998).

No modelo de Locação de Mão de Obra há uma extrema facilidade de contratação

sendo a remuneração baseada na quantidade de pessoas, sendo o prestador de serviço
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responsável apenas pelas pessoas. O gerenciamento de execução de serviços é de total

responsabilidade do cliente. Este modelo apresenta baixa produtividade.

No modelo de Preço Unitário, a remuneração e realizada por tarefa executada, sendo o

prestador de serviços responsável pela mesma, exigindo envolvimento do cliente em questões

de suporte e interface, sendo, em muitas vezes, uma fiscalização necessária. Nesse caso a

produtividade é muito pouco estimulada.

No modelo de Pacote, a contratação possui certa complexidade, a remuneração é feita

por pacote, à responsabilidade do prestador se estende do planejamento a execução da tarefa,

há baixo envolvimento do cliente e a produtividade é estimulada.

Tanto para Tomé (1998) como para Saratt (2000) no modelo de Gerenciamento, as

principais características são:

- A contratação é realizada com visão de Parceria

- A remuneração é fixa

- A responsabilidade plena pela execução das tarefas é do prestador de serviço

- Há comprometimento com os padrões estabelecidos pelo cliente

- A visão do negocio é focada nas expectativas do cliente

- Relacionamento de longo prazo

- Redução Global de Custos

- Flexibilidade

E por último o modelo de Performance, o qual possui as mesmas características do

anterior, mas com item adicional de performance atrelada a indicadores gerenciais

previamente estabelecidos geradores de bônus ao prestador de serviço. Nos dois últimos

modelos é evidente que a disponibilidade operacional, redução do número de intervenções,

soluções de engenharia e qualificação da mão de obra tornam-se itens vitais.
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2 METODOLOGIA

2.1 Caracterização da Pesquisa

A pesquisa deste artigo caracterizou-se por estudo de caso descritivo com dados

qualitativos, realizado no setor de manutenção da empresa Delga Industria e Comercio Ltda.

unidade de São Leopoldo.

O Estudo de Caso é um tipo de análise qualitativa e intensiva de uma situação

particular. Segundo a definição de YIN (1989, p.23) “o estudo de caso é uma inquirição

empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real,

quando a fronteira entre o fenômeno e o contexto não é claramente evidente e onde múltiplas

fontes de evidencia são utilizadas”. Em outras palavras, é o método onde selecionamos um

objeto de pesquisa restrito com o objetivo de aprofundarmos os aspectos característicos.

Este método é adequado para responder às questões “como” e “porque” que são

questões explicativas e tratam de relações operacionais que ocorrem ao longo do tempo. De

acordo com YIN (1989) deve ser dada preferência a este método no estudo de evento

contemporâneos, em situações onde os comportamentos relevantes não podem ser

manipulados, mas onde é possível se fazer observações diretas e entrevistas sistemáticas.

2.2 Coletas de Dados

Segundo Andrade (2007), todas as etapas da coleta de dados devem ser

esquematizadas, a fim de facilitar o desenvolvimento da pesquisa, bem como assegurar uma

ordem lógica na execução das atividades. Para este estudo foi utilizado para a coleta de dados

a pesquisa documental usada pelo setor de manutenção da Delga Indústria e Comércio Ltda

para cumprir com os requisitos da norma ISO/TS 16949-2009.

A observação participante consiste na participação ativa do pesquisador como membro

do grupo. O observador vivencia a realidade do observado (GRESSLER, 2003). Neste caso, o

pesquisador é funcionário responsável pelo setor de manutenção da organização analisada.

A busca sistemática por documentos relevantes é importante em qualquer

planejamento para coleta de dados, conforme comenta Yin (2001). Os documentos são úteis
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para verificar a grafia correta e os cargos ou nomes dos componentes da equipe que podem

ser mencionados nos instrumentos da pesquisa..

2.3 Análises dos dados

Neste estudo será utilizada a análise de conteúdo, que segundo Bardin (2004) é uma

técnica que envolve três fases: pré-análise, exploração do material e tratamento dos dados.

Na Delga Indústria e Comércio Ltda foi realizada a pré-análise, a exploração do

material e tratamento dos documentos padronizados do sistema de gestão da qualidade no

setor de manutenção, através da exploração do material e tratamento dos dados contidos nos

procedimentos, instruções de trabalho, formulários e relatórios das preditivas realizados por

empresas terceirizadas.

3. ESTUDO DE CASO

3.1 A Empresa

A Delga Indústria e Comércio Ltda3 é um dos maiores grupos industriais

genuinamente brasileiro. Opera há mais de 50 anos no mercado industrial brasileiro, tendo

acumulado vasta experiência e tecnologia em seu segmento. Composta por quatro unidades, à

Delga é especializada na estamparia de pequeno, médio e grande porte, com a montagem não

só de conjuntos e subconjuntos soldados, mas também de cabines automobilísticas.

Sua matriz está localizada em Diadema, São Paulo. Em 2001, foi instalada a unidade

de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, voltada ao mercado das montadoras de veículos, eletro-

eletrônicos, eletrodomésticos, implementos agrícolas, autopeças, além, de nos últimos anos,

buscar novos negócios no MERCOSUL. O parque fabril atualmente conta com 6.400 m²,

tendo em seu maquinário prensas com capacidade de até 750 toneladas.

Um de seus principais fornecedores de matéria-prima é a Usiminas Siderúrgicas, com

cotas de matéria prima pré-estabelecidas, conseguindo com isto a empresa manter, ao mesmo

tempo, uma alta qualidade nos produtos oferecidos com preços competitivos.

3 Informações obtidas no site da empresa: www.delga.com.br
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O grupo conta atualmente com 2209 funcionários, altamente capacitados em suas

áreas de atuação. Em 1997 criou-se o PAQ Delga “Plano de Ação Qualidade Delga“,

culminando com a implantação e certificação ISO 9002, em 1999, QS 9000 em 2000 e

ISO/TS 16949 em 2003, além das Normas VDA 6.1 e VDA 6.3 e a ISO 14001 em maio de

2005.

Feita esta abordagem e apresentação geral do grupo Delga, passaremos a tratar mais

especificamente da unidade da empresa em São Leopoldo, local de onde foram retirados os

dados da pesquisa.

3.2 Coleta e Análise de Dados

3.2.1 Norma ISO/TS 16949

Quando o autor deste artigo iniciou suas atividades em abril de 2002, no setor de

manutenção da Delga Indústria e Comércio Ltda. de São Leopoldo, esta unidade não dispunha

de certificação em nenhuma norma ISO.

Para a implantação da ISO/TS 16949-2002 foi realizado treinamento conjunto com as

lideranças dos setores de cada unidade em junho de 2002. Após este treinamento foi montado

o grupo de coordenadores da qualidade, supervisionados por um consultor terceirizado, para

estudar a norma e dar suporte na elaboração dos procedimentos.

O segundo passo foi montar grupos de trabalhos de cada processo para o

desenvolvimento dos procedimentos, instruções de trabalho e formulários a serem usados para

o cumprimento da norma. Junto com este trabalho realizado pelos grupos os coordenadores da

qualidade desenvolveram o Manual da Qualidade Delga.

Após a elaboração do Manual da Qualidade e os procedimentos, instruções de

trabalhos e formulários, houve o início dos trabalhos de treinamentos e conscientização dos

colaboradores quanto ao uso e preenchimento destes. Durante a implantação, muitos

documentos sofreram algumas revisões, assim como também a própria organização necessitou

de adequações para a busca da certificação.

Uma das adequações foi conseguir eliminar a resistência de diversos setores da

organização, principalmente das lideranças mais antigas, que não aceitavam modificações na
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sua forma de tratar suas atividades. Aos poucos, conforme foram acontecendo os trabalhos,

visualizou-se uma nova realidade na empresa, onde o entendimento dos requisitos da norma

foi se multiplicando em todas as instalações da empresa.

O planejamento para a busca da certificação segundo os requisitos da norma ISO/TS

16949–2002 foi realizado seguindo um cronograma, que teve inicio em junho de 2002 e

término em maio de 2003 com a certificação. Em 03/2004 tivemos a emissão inicial do

Manual do Sistema de Gestão Integrado, este é o principal documento do Sistema de Gestão

Integrado (SGI), que esta conforme a ISO/TS 16949 -2002 e ISO 14001–1996. Em 10/2004 o

manual foi adequado para a norma ISO 14001– 1996, e em 04/2006 sofreu adequação para a

norma ISO 14001–2004, e em 05/2010 sofreu nova adequação para ISO/TS 16949-2009 que

esta vigente até o momento. Neste manual os colaboradores podem consultar e entender

melhor o funcionamento do SGI, pois contempla inclusive a descrição dos processos

interagindo entre si, um complementando o outro de forma a beneficiar o cliente e a

organização como um todo.

No manual temos uma abordagem por processo que é como a organização pode

funcionar de maneira eficaz. Para isto ela tem que identificar e gerenciar diversas atividades

interligadas enfatizando:

- O entendimento e atendimento dos requisitos;

- Necessidades de considerar os processos em termos de valor agregado;

- Obtenção de resultados de desempenho e eficácia de processo;

- Melhoria de processos baseados em medições objetivas.

No Manual do Sistema de Gestão Integrado foram mapeados os processos, através do

organograma chamado Sequência dos Processos, conforme figura 1:
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Figura 1: Sequência dos processos
Fonte: Manual do Sistema de Gestão Integrado - Delga Ind. e Com. Ltda, 2009.

Através da análise da figura 1, pode-se verificar a interação e a sequência dos

processos na organização, iniciando com a identificação dos requisitos do cliente passando

diretamente para o processo vender, seguindo pelos outros processos até a chegada no

processo entregar que busca a satisfação do cliente. Entre os processos contamos com quatro

processos COP (processo orientado ao cliente) que são: Vender, Desenvolver, Fabricar e

Entregar. Também existem os três processos suportes: Manter (máquinas, ferramentas e

equipamentos de medidas), Planejar, Adquirir/Suprir que dão apoio aos processos COP, o

processo Gestão dos Recursos Humanos também é processo suporte, atividade praticada em

todos os processos. Na sequência dos processos temos dois processos de gestão que são

Gestão de Negócios e Auditar. Contamos com o processo Melhorar Continuamente que é

praticado com destaque em todos os processos.
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No Manual do Sistema de Gestão Integrado consta conforme a tabela 1, a matriz de

relação dos requisitos das normas ISO 14001–2004 e ISO/TS 16949–2009 com os processos e

os documentos de referência criados pelo Grupo Delga..

Tabela 2: Matriz relação dos Requisitos da norma ISO 14001–2004 X ISO/TS 16949-2009.
Fonte: Manual do Sistema de Gestão Integrado – Delga Ind. Com. Ltda 2009

Entre todos os documentos do SGI, o mais importante usado pelos donos de processo

(gestores) é o Diagrama Tartaruga figura 2, que contem a Interação dos Processos. A

manutenção usa o Diagrama Tartaruga – Processo Manter. Neste documento consta tudo que

o dono do processo precisa para fazer uma boa gestão.
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Figura 2: Interação dos Processos – Diagrama Tartaruga – Processo Manter
Fonte: Manual do Sistema de Gestão Integrado – Delga Ind. Com. Ltda. 2009.

Conforme figura 2, podemos visualizar no canto esquerdo superior onde a relação dos

recursos materiais necessários, como por exemplo: computadores, peças de reposição,

instalações adequadas e etc. No canto superior direito temos os recurso humanos necessários

para execução das tarefas, contendo a competência, habilidades e treinamentos dos

colaboradores, conforme procedimentos de gestão integrados (PGI). Também temos no canto

esquerdo inferior os métodos necessários para a gestão da manutenção, no qual podemos

frizar o PGI 7.5.1.4 -01 (Manutenção de máquinas, equipamentos e instalações), e o PGI

8.5.1.1-01 (Melhoria continua). No canto inferior direito temos os critérios para

monitoramento, medição e análise como IT -5.4.1-01 (Indicadores de desempenho).

No centro esquerdo do diagrama contamos com os processos de origem que atuam

diretamente com o Processo Manter (manutenção), e as entradas que são as informações
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necessárias. Ao centro temos como o Processo Manter (manutenção) atua, e por fim no centro

direito do diagrama estão às saídas e os processos de destino.

Na norma ISO/TS 16949-2009 o requisito 7.5.1.4 – Manutenção preventiva e preditiva

- é como o Grupo Delga identifica os equipamentos chaves de processo e provê recursos para

manutenção de máquinas/equipamentos e desenvolve um sistema planejado eficaz de

manutenção preventiva total, conforme PGI 7.5.1.4-01. Este sistema inclui o seguinte:

- Atividades planejadas de manutenção;

- Disponibilidade de peças de reposição para equipamentos chaves de manufatura;

- Documentação, avaliação e melhoria dos objetivos da manutenção.

Além deste sistema, o Grupo Delga utiliza métodos de manutenção preditiva para

continuamente melhorar a eficiência e eficácia dos equipamentos de produção.

Hoje o Sistema de Gestão Integrado (SIG) – Grupo Delga, conta na sua estrutura de

documentação com mais de 543 documentos entre a Política do SGI, Manual do SGI,

Diagrama da Tartaruga, Procedimento da Qualidade, Procedimento de Gestão Integrados,

Instruções de Trabalhos e Registros, disponíveis às partes pertinentes. Estes documentos

também auxiliam aos Gestores na integração dos novos colaboradores, pois com a leitura dos

documentos a qualquer momento eles podem entender melhor o seu funcionamento,

precisando de poucas explicações.

3.2.2 Apresentação do Setor

O Setor de Manutenção da unidade de São Leopoldo está dividido em quatro sub-

setores: Mecânica, Elétrica/Eletrônica, Predial e Serralheria. O quadro funcional é composto

de um Supervisor de Manutenção, seis mecânicos, três eletromecânicos, dois eletricistas, um

eletricista eletrônico, um serralheiro soldador, um serviço geral e um estagiário de engenharia.

Estes funcionários estão divididos em um turno administrativo e 3 turnos de 8 horas.

A Supervisão esta locada em uma sala perto dos setores de Mecânica e Elétrica, onde

estão os arquivos com pastas individuais contendo os catálogos dos equipamentos e outras

com históricos dos equipamentos, bem como formulários preenchidos usados pelo sistema da
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qualidade ISO/TS e os relatórios de preventiva e preditiva que são realizados por empresas

terceirizadas.

Os sub-setores estão dispostos em locais separados, estando o de manutenção

Mecânica disposto em uma área gradeada com bancada, mesa e armários para peças de

reposição e componentes (parafusos, arruelas, porcas, etc.); o sub-setor de manutenção

Elétrica/Eletrônica é composto de salas individuais para cada eletricista; os materiais para uso

na manutenção Predial estão colocados em áreas externas (tijolos, telhas, etc.) e materiais

menores dentro de um galpão fora do parque fabril; e por fim, o sub-setor da serralheria esta

em um espaço demarcado junto ao estoque de ferramentas desativadas, composto de uma

bancada, armário e equipamentos necessários tais como: ferramentas manuais, máquina de

solda Mig, máquina de solda elétrica e um conjunto oxigênio/acetileno.

3.2.3 Responsabilidades do Setor

O Setor de Manutenção é responsável por deixar os equipamentos e instalações em

disponibilidade o maior tempo possível para que o Setor de Produção consiga atender o

programa de produção. Quando da implantação de up grade nos equipamentos para obtenção

de maior produtividade e qualidade nas peças produzidas, o trabalho é de responsabilidade do

setor.

O Supervisor de Manutenção está subordinado diretamente ao Gerente Industrial,

sendo de sua responsabilidade: elaboração do planejamento estratégico do Setor; treinamento

dos funcionários nos procedimentos de manutenção da ISO/TS 16949-2009; contato com

fornecedores já existentes, bem como pesquisa para obtenção de novos fornecedores a fim de

redução de custos; desenvolver junto aos funcionários o desenvolvimento de melhorias nos

equipamentos e por derradeiro administrar as atividades desenvolvidas por empresas

Terceirizadas. Cabe salientar que o Setor da Manutenção participa de reuniões Gerenciais

junto com demais setores da unidade de São Leopoldo, tendo estas reuniões à finalidade de

traçar os planos estratégicos para o desenvolvimento da unidade de São Leopoldo junto a

organização.

3.2.4 Atuação do setor

Para um maior desempenho do setor de manutenção, são utilizadas ferramentas de

trabalho que são requisitos da norma ISO/TS 16949-2009. O documento mais importante para
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o setor de manutenção é o PGI 7.5.1.4-01, conforme figura 3, o qual descreve como o setor de

manutenção deve proceder para o cumprimento dos trabalhos.

Figura 3: PGI 7.5.1.4-01: Manutenção de Máquinas, Equipamentos e instalações
Fonte: Manual do Sistema de Gestão Integrado – Delga Ind. Com. Ltda. 2009.

Todo o trabalho do Setor de Manutenção é realizado a partir das ordens de serviços

(OS), conforme mostrado no formulário 1, sendo este documento aberto pelos responsáveis

dos setores junto com os respectivos operadores quando os mesmos localizam defeitos nos

equipamentos ou instalações.
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Formulário 1: Ordem de Serviço de Manutenção. Form. 020 rev. 02
Fonte: Delga Ind. e Com. Ltda, 2009.

De posse deste documento a manutenção solicita a parada do equipamento para

realizar a inspeção de verificação do defeito informado, e caso necessário solicita junto ao

Setor de PCP a parada e/ou programação da parada do equipamento, para a realização do

conserto.

Realizada a manutenção a ordem de serviço é encerrada, sendo depois solicitado ao

encarregado do setor o visto que verifica a eficácia da manutenção. Com a ordem de serviço

encerrada o funcionário da Manutenção entrega ao estagiário do Setor que a digita no sistema

informatizado SAP para fazer parte do histórico de manutenção do equipamento.
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Quando do uso do Cronograma de Manutenção Preventiva e Preditiva, conforme

mostrado no formulário 2, com os equipamentos chaves, a Supervisão no início de cada mês

abre uma ordem de serviço (OS) aos setores de Produção e PCP, solicitando a programação

da liberação do equipamento dentro do mês para a realização da Manutenção Preventiva pelos

setores de manutenção mecânica e elétrica.

Formulário 2: Cronograma de Manutenção, Form. 029 rev. 03
Fonte: Delga Ind. e Com. Ltda, 2009.

Para a realização do serviço de preventiva é utilizado à planilha de Check List,

conforme formulário 3, aonde consta os pontos a serem inspecionados. Nas situações em que

o defeito for constatado e for possível realizar o reparo do mesmo, a manutenção é feita de

imediato. Contudo, nos casos do reparo precisar de tempo maior ou ainda os componentes não

estarem disponíveis, o equipamento é liberado para a produção, desde que este fato não afete

a segurança dos funcionários e do equipamento. O defeito é escrito na planilha e nova ordem

de serviço é aberta pela Supervisão que providenciará os componentes. Após, em conjunto

com os responsáveis da Produção e PCP, novamente é feita a programação de parada do

equipamento para a realização da Manutenção Corretiva Programada.
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Formulário 3: Check – List (Manutenção Preventiva). Form. 027 –SL rev. 01.
Fonte: Delga Ind. e Com. Ltda, 2009

3.2.5 Terceirização

A terceirização é uma “ferramenta” habitualmente utilizada nos setores de

manutenção. O Grupo Delga utiliza dos serviços terceirizados em algumas atividades

singulares, destacando-se a preventiva das subestações e preditivas de termovisão e análise de

vibrações.

A manutenção preventiva executada nas subestações de energia elétrica da Delga é

realizada anualmente pela empresa SR Engenharia através de solicitação de pedido de

compra. Para a realização deste trabalho a empresa terceirizada contata com a concessionária
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AS Sul para programar o desligamento da energia. Na data programada a empresa SR

Engenharia realiza a manutenção com uma equipe de funcionários treinados.

A empresa contratada realiza inúmeros serviços, entre eles: a medição dos valores de

isolação dos para-raios, a revisão da malha de aterramento, o teste de isolamento dos cabos

entre o poste interno de tomada de energia até o cubículo de medição da concessionária, a

medição do isolamento dos cabos do cubículo de medição para à seccionadora geral de

entrada, a manutenção da seccionadora geral de entrada (que consiste na limpeza dos contatos

e lubrificação com graxa cobreada), a manutenção do relé de proteção e do relé do disjuntor

geral de entrada.

Junto com estes trabalhos é realizada a manutenção nos cubículos dos

transformadores de 500KVA e de 750 KVA. Neste serviço é feita a limpeza e lubrificação nas

seccionadoras dos transformadores, verificado o nível de óleo e retirado amostra para análise

de qualidade das propriedades de isolação e refrigeração. É realizado ainda com a amostra

retirada o teste de cromatografia, de acordo com NBR-7274.

Para a realização dos serviços de campo é usado uma série de equipamentos com

certificados de calibração: Amperímetro de alicate modelo ET3810, Megôhmetro Analógico

Megabras modelo MI 5500, Terrômetro digital MTD-20KWe.

No relatório enviado pela SR Engenharia, conforme figura 4, consta um resumo dos

resultados onde estão os itens com problemas e a ações tomada/recomendadas. Em casos onde

pode ser feito a manutenção com subestação em funcionamento é providenciado os

componentes para a solução do defeito, ex: revisão nas conexões ou necessidade de

construção de reforço na malha de aterramento. Para a avaliação deste relatório o Gestor de

manutenção toma as ações sem reunião com o Gerente da Planta.

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


34

Figura 4: Relatório de Manutenção Preventiva em Subestações
Fonte: SR Engenharia Ltda, 2010.

A Manutenção Preditiva (Análise de Vibração e Termografia) é realizada por

empresas terceirizadas, após a assinatura de contrato anual de prestação de serviço. A

realização do serviço é feito a partir da programação contida no cronograma de manutenção

(form. 029).

A preditiva Análise de Vibração é realizada pela empresa Preditiva Sul. A realização

do levantamento de dados é feita com equipamentos em funcionamento, sendo utilizado o

aparelho Acelerômetro CMSS787A de 100mV/g, com a instrumentação modelo CSI 2130. A
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localização dos pontos de medição é feita com a distribuição no sentido da força atuante no

equipamento, seguindo o sentido de força com à medição sendo realizada nas direções

vertical, horizontal e axial. São utilizadas medições de velocidade, aceleração e de envelope

de aceleração, coletados através de acelerômetro, junto aos mancais dos equipamentos.

Para a avaliação dos resultados das análises dividem-se os valores coletados em três

classes, de acordo com os níveis de vibração encontrados e uma classe adicional para

equipamentos não monitorados. A primeira classe é o nível Normal que é quando o

equipamento esta com os níveis normais de vibração que é representado pela cor azul no

relatório, outra classe de nível de vibração é Alarme 1 representado pela cor amarela, onde o

equipamento não necessita de intervenção imediata, porém requer atenção especial, pois já

existe um defeito. A última classe de valores encontrados é o Alarme 2 que é quando existe

possibilidade de parada do equipamento devido à presença de um modo potencial de falha

detectável pelo método empregado necessitando-se assim de uma intervenção imediata

representada pela cor vermelha. A classe adicional é quando o equipamento não sofreu

monitoramento por estar parado ou em manutenção que é representado pela cor verde.

Mesmo com todo este monitoramento pode existir também o que chamamos

habitualmente de “falha súbita”. Neste caso a falha é ocasionada geralmente por um agente

externo, ou seja, não houve desenvolvimento de falha. Geralmente ocorre uma quebra

repentina do sistema ocasionada por falta de refrigeração de um mancal, o vazamento de óleo

de um redutor, que irão provocar o travamento de um rolamento, por exemplo.

De posse deste relatório, conforme figura 5, o Gestor da Manutenção junto com o

Gerente Industrial da Planta, faz uma análise dos resultados para a tomada de ações. Quando

ocorre o Alerta 1 o monitoramento é realizado constantemente pelo setor de manutenção, se

for Alerta 2 é aberta uma ordem de serviço (OS) e programado a parada do equipamento junto

ao PCP para o conserto da anomalia.
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Figura 5: Relatório de Análise de Vibração.
Fonte: Grupo Preditiva, 2009.
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Outro tipo de manutenção preditiva, a Termovisão, é realizada na unidade da Delga –

São Leopoldo pela empresa SR Engenharia. O técnico desta empresa utiliza para a realização

do levantamento de dados a relação de equipamentos que estão no Cronograma de

manutenção (form. 029), sendo acompanhado por um eletricista do setor de manutenção. Da

mesma forma que ocorre na análise de vibração, para a realização deste ensaio o equipamento

deve estar em funcionamento.

Para este trabalho é utilizado a câmara termográfica Flir, com faixa de leitura de -20°C

a 350°C, com resolução infravermelha de 32.400 píxels. As imagens térmicas obtidas durante

a inspeção, denominadas termogramas, somente serão mostradas como anexo no relatório dos

equipamentos e/ou componentes avariados, as demais em condições normais de temperatura,

não serão mostradas.

É levado em conta na inspeção termográfica de motores elétricos e outros

componentes elétricos em geral, duas tabelas onde para motores é conforme classe de

isolamento do mesmo (limite de temperatura externa °C) e para equipamentos elétricos em

geral conforme a máxima temperatura admissível (MTA).

No relatório apresentado temos definições de prioridade. A Emergência (E - onde o

 T for maior que 50°C) significa que a anomalia avançada é grave podendo gerar perda de

produção e/ou acidente grave. Atenção imediata (P1 – onde o  T esta entre 20°C e 50°C) é a

anomalia avançada devendo ser programado o reparo. A manutenção programada (P2 – onde

o  T ficou entre 10°C e 20°C) é que o serviço deve ser realizado na próxima parada para

manutenção. E a última definição de prioridade no relatório é a anomalia de pequena

gravidade (onde o  T estava entre 5°C e 10°C) onde a intervenção poderá ser acompanhada

ou realizada durante uma parada da Unidade.

Existe no relatório também simbologias, sendo as mais importantes: BC (baixa carga)

onde o equipamento esta operando abaixo de 50% de sua carga nominal, não recomendável

para análise térmica; IP (inspeção parcial) quando o equipamento é inspecionado

parcialmente, normalmente por falta de acesso à totalidade dos componentes; PR (parado) o

equipamento parado ou desligado; CNO (condições normais de operação) equipamento

encontra-se em condições normais para a correta avaliação da imagem térmica do mesmo.
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Quando do recebimento do relatório, conforme figura 6, o Gestor da Manutenção junto

ao Gerente Industrial da Planta, faz uma análise da situação e são programadas as ações para a

solução dos defeitos. Para isto é aberto OS (ordem de serviço) e programado junto ao PCP a

parada do equipamento.

Figura 6: Relatório de Inspeção Termográfica.
Fonte: SR Engenharia Ltda, 2009.
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3.2.6 Indicadores de Desempenho

O Grupo Delga utiliza da norma ISO/TS 16949-2009 o requisito 5.4.1 – Objetivos da

Qualidade para a obtenção dos seus objetivos. Para o setor em pesquisa o seu desempenho é

analisado conforme IT 5.4.1-01 (Indicadores de Desempenho).

No setor de manutenção é calculado o desempenho só dos equipamentos chaves

conforme o cronograma de manutenção (form. 029), e a obtenção dos números para os

cálculos de confiabilidade e manutenibilidade são extraídos das informações contidas na

Ordem de Serviço (form. 020). Por meio das ordens de serviços são levantadas as horas de

parada do equipamento, bem como o tempo necessário para a realização do conserto. Com

esta informação é feito o cruzamento com o descrito na planilha de produção diária para que o

resultado seja o mais correto possível.

Formulário 4: Relatório de Reunião. Form. 101 rev. 00
Fonte: Delga Ind. Com. Ltda
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Com os valores da confiabilidade e a manutenibilidade é calculada a disponibilidade

individual dos equipamentos. Os resultados dos cálculos obtidos dos três indicadores são

transportados para a planilha contida na Ata de Reunião (form. 101), conforme formulário 4,

onde já existem os objetivos para cada equipamento. O form. 101 é analisado mensalmente

pelo Gestor da Manutenção em conjunto com o Gerente da Unidade e o Coordenador da

Qualidade. Caso algum equipamento não venha a atingir a meta descrita é gerado um plano de

ação para a solução da não conformidade.

Para a disponibilidade também é usado o Indicador de Desempenho (form.121), onde

consta a meta do Setor e a disponibilidade media mensal dos últimos doze meses dos

equipamentos chaves e a linha de tendência. Caso a meta esteja abaixo ou a linha de tendência

mostre que a disponibilidade esteja caindo, planos de ações são abertos.

Formulário 5: Indicador de Desempenho. Form. 121 ver. 01
Fonte: Delga Ind. Com. Ltda
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ANÁLISE CRÍTICA

Este trabalho tem como objetivo, trazer, por meio de uma abordagem prática e

bibliográfica, definições e conceitos de autores sobre o que vem a ser os tipos de manutenção

possíveis de se realizar, e quais os indicadores de desempenho a serem utilizados. Por meio

destas estratégias de manutenção, com uma execução favorável, podemos alcançar grandes

resultados.

Diante da necessidade, cada vez maior, das empresas buscarem excelência em seus

processos, a Gestão de Manutenção tem permitido avaliar o alinhamento das atividades do

setor que, quando aplicadas, permitem fazer mais com menos e com qualidade.

Nos dias de hoje, a função da Manutenção está enfrentando uma evolução, talvez, uma

revolução com novas perspectivas se apresentado para serem assimilados pelos profissionais

da área. Neste cenário, a passagem de uma Manutenção Tradicional dos equipamentos para a

Gestão de Manutenção está, claramente, tomando forma, principalmente no cenário atual.

Assim questões como ciclo de vida, ganhos de produtividade e qualidade devem ser

consideradas para o estabelecimento de diretrizes estratégicas adequadas à Manutenção.

Devido ao grande aumento produtivo no ramo automotivo, no caso da empresa em

análise, e com a grande concorrência das últimas décadas, as empresas do segmento

automotivo que tem por objetivo se manter no mercado, viram-se obrigadas a disputar os

novos projetos das montadoras, através da qualidade, prazos de entrega e preço competitivo

de seus produtos.

A empresa analisada usa no setor de manutenção algumas das técnicas citadas ao

longo do trabalho para que seu parque fabril não sofra danos que prejudiquem a produção.

Como a empresa possui a certificação ISO TS 16949-2009, toda a manutenção é focada nos

requisitos da norma. Mencionado regramento possibilita a elaboração do um cronograma com

as máquinas criticas, facilitando desta forma um monitoramento mais eficiente por meio de

manutenções preventivas e preditivas.

No entanto, é assustador que mesmo dispondo deste planejamento na maioria das

vezes a manutenção tem que abrir mão destes mecanismos para que os objetivos da empresa

sejam alcançados, sobremaneira a produção, ficando os equipamentos em um segundo plano.

Tal fato acarreta o retorno das manutenções corretivas que ocasionam uma interrupção
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sistemática do processo produtivo. Alem disso, as máquinas ficam paradas por um período

mais longo sem produzir, com um aumento no custo da manutenção.

Fazer manutenção é uma tarefa simples, mas que não permite muita escolha, ou se

realiza a mesma com segurança e qualidade, ou se paga um preço alto com perdas de

produção. Ainda que para alguns segmentos da esfera fabril a manutenção represente apenas a

combinação despesas e parada da produção, é crucial que as empresas compreendam a real

importância que o Setor de Manutenção possuí para sua evolução e desenvolvimento

sustentável.

Outubro, 2010
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