
A evolução tecnológica dos processos industriais e a concorrência cada 
vez mais acirrada expandiram a área de manutenção. A importância 
que é dada aos ustos de manutenção vem aumentando 
significativamente, e as empresas desenvolvem mecanismos cada 
vez mais eficientes de trabalhar com qualidade.

Quanto custa e como é a
manutenção no Brasil/2007

Acompanhar essa transformação tem sido uma das metas da Associação Brasileira de 
Manutenção - Abraman, que realiza levantamentos periódicos para medir a evolução do 
setor em todo o País.

A entidade acaba de divulgar um documento sobre a situação da manutenção no Brasil 
que apresenta uma avaliação do desempenho dos órgãos de manutenção das empresas em 
vários setores da economia. Uma comissão técnica constituída por representantes de dife-
rentes setores coordenou o estudo.

Foram considerados 160 questionários para avaliação das seguintes áreas:

A pesquisa revelou que o Custo total da manuten-
ção/faturamento bruto anual das empresas man-
tém um equilíbrio nos últimos anos, permanecendo 
em 4% conforme mostra o quadro ao lado:

Quanto à forma de atuação, o estudo comprova que 
a manutenção centralizada apresenta uma queda 
em 2007 (26%), a descentralizada mostra uma ten-
dência de crescimento (33%) e a mista manteve-se 
instável (39%). 

Ano   Custo Total da Manutenção/ 
  Faturamento Bruto

2007 3,89%
2005 4,10%
2003 4,27%
2001 4,47%
1999 3,56%
1997 4,39%
1995 4,26%

Forma de atuação da Manutenção
Ano Centralizada Descentralizada Mista Unid. de negócio

2007 26,28% 33,97% 39,8% ----
2005 36,14% 27,2% 36% ----
2003 42,52% 21,26% 36,2% ----
2001 36,62% 21,13% 42,3 ----
1999 40,52% 21,55% 37,9% ----
1997 42,5% 15,83% 41,7% ----
1995 46,20% 13,7% 33,5% 6,6%

Alimentos e bebidas
Automotivo
Cimento e cerâmica
Energia elétrica
Industrial
Metalúrgico

Mineração
Papel e celulose
Petróleo
Petroquímica e plástico
Predial
Prestação de serviços - equipamentos

Prestação de serviços - mão-de-obra
Químico
Siderúrgico
Têxtil 
Transporte



Classificação Funcional 
Nível Superior(%)

Número de
empresas

0-3% 33 

4-6% 33 

7-10% 24 

11-15% 26 

mais de 15% 40 

“Turnover” Anual do Pessoal da Manutenção
Ano Rotatividade anual (% médio)
2007 2,39

2005 1,98

2003 2,32

2001 2,46

1999 2,45

1997 2,22

1995 2,75

Níveis Hierárquicos da Manutenção
Ano Diretoria Superintendência Gerencial Outros

2007 25 21,25 52,5 ----
2005 28,21 20,51 50,43 0,85
2003 30,71 29,13 37,01 3,15
2001 33,8 26,76 37,32 2,12
1999 39,13 30,43 27,83 2,61
1997 37,5 42,5 ---- 20
1995 44,34 41,74 ---- 13,92

O nível hierárquico dos profissionais de manu-
tenção também passa por modificações. Nota-
se um aumento no nível gerencial. Esta mudan-
ça pode ter como principal motivo a necessida-
de, cada vez maior, de pessoal especializado pa-
ra conduzir a área de manutenção. Houve ain-
da uma sensível perda hierárquica da manuten-
ção nas empresas durante os últimos 14 anos. 
Profissionais com níveis gerenciais se destacam 
dentro do setor.

O estudo avaliou também o tamanho das compa-
nhias pelo número de empregados. O documento 
revela um crescimento de empresas com até 200 
funcionários. Quando se avalia o perfil do pessoal 
de manutenção, percebe-se um aumento de pes-
soal de nível superior, ou seja, 40 empresas (mais 
de 15%) mencionaram que seus profissionais de 
manutenção possuem nível superior.

A mão-de-obra qualificada nas atividades de ma-
nutenção permanece constante. A  “não qualifica-
da” continua abaixo de 9% com uma média de 7% 
e um desvio padrão de 1,26%.

Com relação à especialização, a pesquisa de 
2007 mostrou uma polivalência de pessoal, profis-
sionais de manutenção executando tarefas de mais 
de uma especialidade e complementares.

Quando comparamos a rotatividade do pessoal, de 
manutenção o estudo mostra que o valor médio do 
“Turnover” na área, nos últimos 14 anos, é de 2,37%. 

O documento retrata também que, desde 1995, as empresas pesquisadas estão dando 
um grande valor na preparação da previsão orçamentária para a manutenção. O setor é 
um negócio dentro das empresas, e, portanto, aumentou significativamente a importân-
cia que é dada aos custos de manutenção dentro das companhias. O percentual de em-
presas que fazem previsão orçamentária está acima de 90% desde 2003.
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