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• 1- INTRODUÇAO 

Nas indústrias de processo, as unidades de produção operam com relativa 

autonomia, interligadas por um fluxo permanente e continuo do produto· em 

transformação. A sustentação operacional destas unidades é feita a partir das 

unidades de apoio, centralizadas e geralmente autônomas. As necessidades de 

conservação e manutenção são, em geral, atendidas por uma unidade central de 

apoio, a "Manutenção Central" [46). 

Em consequéncia, a Manutenção Central, via de regra, dispõe de um 

potencial relativamente importante de recursos, particularmente no que se refere 

ao aspecto "recursos humanos". Seu contingente próprio e sub-contratado, em 

geral, tem proporções significativas, dentro do quadro e do orçamento das 

empresas. Desta forma, caracteriza-se como uma das funções de maior peso, ao 

lado da função básica de produção [35]. A figura 1.1, foi desenvolvida por Monchy 

[46), para o caso geral de uma usina de processo continuo, e ilustra bem esta 

importância relativa. 

fig. 1.1- Organograma funcional de uma usina conforme F. Monchy [46] 
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A Oficina Central de Manutenção (OCM) reúne, em geral de modo completo, 

os recursos de informação e os recursos fisicos necessários ao apoio de 

manufatura, nas ações de manutenção na empresa; contando, na maioria das 

vezes, com recursos consideráveis de produção. Considera-se aí, a existência de 

máquirias, equipamentos e me1os auxiliares de produção, recursos de 

planejamento, processos, programação, aprovisionamento, um setor de gestão de 

serviços contratados junto a terceiros e um grupo de apoio técnico. Sendo comum 

que disponha, para sua gestão, de um sistema de informação e controle; 

consequência da natureza dos serviços à ela solicitados: de demanda numerosa, 

oscilante e aleatória [46). O entendimento da manutenção como centro de geração 

de despesas e ganhos, conforme o ponto de vista da moderna administração 

industrial, pode conduzir à uma gestão mais lúcida e à uma postura mais critica, 

no que se refere à sua produtividade [5] (54). Seu desempenho positivo e, portanto, 

o seu custo, tem contribuição significativa à cadeia de valor (3). 

A manufatura de bens apresenta um panorama de intenso progresso e de 

saudáveis perspectivas; quer se trate do campo econômico-produtivo, quer seja no 

aspecto social. Principalmente a partir da década de 60, nos países 

industrializados, a manufatura se revitalizou, com sistemas de produção 

competitivos, adaptados à flexibilidade do mercado, sincronizados com o 

desenvolvimento tecnológico e oferecendo ao elemento humano e à sociedade 

condições de convívio benéfico, de realização e retribuição. As pesquisas nas 

fronteiras da manufatura são notáveis e reciclam o seu progresso [11) [42) [43) [48) 

(53) [76). 

Neste quadro, há três perguntas que emergem relativamente à atividade e à 

área de manutenção: 
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1) - Haverá continuidade no estilo construtivo do equipamento de produção, no 

futuro, e como isto deve condicionar o emprego de manutenção e da 

recuperação? 

2) - Haverá continuidade no uso do princípio da troca e recuperação de 

conjuntos e componentes? e, 

3) - A forma atual de organização da manutenção continuará adequada? 

Com relação às perguntas 1 e 2, a resposta tende a ser favorável. A 

bibliografia permite prever uma tendência, para horizontes razoavelmente 

distantes, de evolução apoiada nos mesmos princípios de emprego da recuperação, 

em uso atualmente [7] [45) [47) [58). A abordagem da manutenção como "sistema 

técnico", que representa a linha-mestra da pesquisa e desenvolvimento neste 

campo, mostra claramente a persistência e ampliação do princípio da recuperação 

e o enriquecimento da tecnologia e da arte gerencial aí envolvidas [1) [4). 

Em resposta à. terceira pergunta, a situação é bastante aberta. As OCM's 

ocupam posições de características bastante peculiares: 

- Devem atender à uma demanda de serviços permanentemente elevada, de 

forte oscilação, com agravantes de urgência e de razoável aleatoriedade 

(recuperação de peças, tarefas "não planejáveis", etc.) (34). 

- Devem executar serviços com especificação de extenso e variado grau de 

dificuldade operacional e de qualidade [7). · 

-O arranjo fisico das OCM's é, em geral, do tipo funcional, não apropriado à 

racionalização e ao desenvolvimento tecnológico, dois fatores básicos de 

produtividade [9). 
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-A OCM embora tenha "personalidade" caracteristica de manufatura eletro

mecânica, está sempre inserida, no caso das indústrias de processo 

continuo, em outro ramo diferente de produção. Em consequência, a 

administração a contempla como atividade secundária e "centro de 

despesas", relutando em investir na sua capacitação técnica ou de 

organização [5). 

Dificuldades, como as citadas, geram problemas de relativa envergadura, 

segundo o· quadro institucional de cada empresa, dentre os quais destacamos [5] 

[54] [3] [7] [45}: 

-O atendimento de prazos costuma ser insatisfatório; 

- A programação não é consistente e confiável; 

- O sistema de materiais trabalha em descompasso com as oficinas e com 

um alto custo de estoque; 

- A sub-contratação de serviços não é feita dentro de critérios de otimização 

permanente; 

- A OCM não dispõe de referências seguras para planejamento periódico, 

orçamentário ou estratégico; e, 

- Os critérios gerenciais para redimensionamento de fatores de produção ou 

readaptação, às novas situações de estado, são limitados. 

Consequentemente, os modelos organizacionais que vêm sendo propostos 

para referenciar o sistema de organização da OCM [34] [45] [46] [54], caracterizam

se por grande complexidade e sofisticado tratamento analítico, grande número de 

funções, modelagens abstratas, etc.. Isto, em essência, se deve à própria 

complexidade de ocorrência dos fatos na manutenção industrial. Como estes 

modelos buscam descrever e monitorar situações de estado, caracterizadas por 

uma relativa aleatoriedade, os resultados dos respectivos métodos também contém 
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um certo grau de incerteza e, portanto, podem apresentar falhas de previsibilidade. 

Daí, decorre que sua aplicabilidade é prejudicada, na medida em que depende do 

nível de evolução técnica e humana do ambiente de oficina. Em complemento, os 

modelos propostos tendem a assumir a mesma concepção funcional, que em geral 

orienta o desenho dos recursos fisicos das OCM's. Estes sistemas . convencionais, 

baseados na distribuição funcional, parecem não apresentar condições estruturais 

favoráveis ao atual desenvolvimento tecnológico, têm limitadas condições básicas 

para gestão e, de modo geral, não são auto-sustentáveis perante as necessidades 

(9] (28] (32]. 

No passado recente, na área de processo contínuo, verifica-se o aumento do 

número de tentativas para implantar modelos de gestão de produção baseados em 

princípios sócio-técnicos. Lawler (38], Rêgo (62], Parker [56], Katzenbach e Smith 

(30], entre outros, relatam experiências nesse sentido, através da introdução do 

conceito de equipes participativas ou auto-gerenciadas. O enfoque sócio-técnico é 

uma das respostas às pressões que a competitividade global, a liberalização do 

comércio mundial e a maior exigência dos consumidores por qualidade e 

individualidade, estão impondo às empresas. Contudo, o complicador deste modelo 

está na integração funcional e no trabalho de equipe multi-habilitado. Para as 

OCM's, esta transformação na gestão da produção toma, como se já não fosse 

necessário, imprescindível o repensar da gestão de manutenção. 

O objetivo deste trabalho é analisar as condições sob as quais se 

desenvolvem os trabalhos de operação, na indústria de processo contínuo, bem 

como a problemática da manutenção, e a partir das tendências dos modelos sócio

técnicos, propor a inserção das equipes de manutenção numa estrutura de equipes 

auto-gerenciadas na área de produção. 
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• 2 - SISTEMAS DE PRODUÇAO 

Dentro do ramo industrial, produção é o processo de transformação pelo 

qual as matérias primas são convertidas em produtos de valor para o mercado. Os 

produtos são fabricados pela combinação de trabalho manual, equipamentos, 

máquinas e energia. Geralmente, o processo de transformação e f ou fabricação 

envolve uma sequência de operações de produção, onde cada operação conduz à 

um estado mais próximo do resultado fmal almejado [15) [28). 

Dependendo da natureza das suas operações de produção, as atividades 

industriais podem ser tipificadas em duas classes básicas de sistemas de 

produção: Manufatura e Processo. As indústrias de manufatura são comumente 

identificadas por itens discretos de produção: automóveis, eletrodomésticos, 

máquinas, ferramentas, entre outros, bem como a produção das peças usadas na 

montagem desses produtos fmais. As indústrias de processo são representadas por 

produtos químicos e petro-químicos, plásticos, processamento de alimentos, 

sabões e detergentes, siderurgia, cimento, papel, dentre vários outros congêneres, 

no sentido do seu processo produtivo [24) [75). 

Parece ai, haver uma identificação em função da continuidade ou 

discretização da produção. Contudo, a defmição quanto à continuidade de um 

processo produtivo, apresenta diversos enfoques. Uma abordagem, embora não 

exaustiva, elaborada por FERRO, TOLEDO E TRUZZI [21] mostra vários enfoques 

para a definição de um processo continuo: 

- Para os engenheiros químicos, a definição de processo continuo está associada, 

por oposição, aos processos em ''batelada", onde os reagentes são adicionados de 

uma só vez, permanecendo em reação durante um determinado período, sendo 

descarregados ao fmal. Num processo continuo, a alimentação e a descarga 
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ocorrem incessantemente, ao mesmo tempo que a reação, não existindo os 

tempos de carga ou descarga distintos do tempo de operação. 

- A noção "temporal" da continuidade dos processos, está associada aos processos 

produtivos que se r:epetem ao longo das 24 horas do dia. Não estando, a8sim, 

caracterizada a forma de processo, mas sim a sua continuidade ao longo do 

periodo. 

- Numa outra forma, vários autores discorrem quanto à continuidade, em oposição 

à intermitência, em tomo de critérios que observam escala de produção e sua 

relação com os equipamentos utilizados1: 

Buffa - Identifica a continuidade do sistema de produção face à padronização dos 

insumos e dos equipamentos, enquanto a produção intermitente estaria ligada à 

flexibilidade de processamento de uma grande variedade de produtos. 

Wild - Faz uma classificação baseada no grau de repetibilidade e volume de 

produção. Sendo a produção em massa associada à continuidade, enquanto a 

produção em lotes seria a produção intermitente. 

Russomano - Estabelece um compromisso entre o tempo de preparação para a 

produção e o tempo próprio da produção. Continuos seriam os processos onde o 

tempo de preparação fosse desprezível, se comparado ao tempo de produção. 

Woodward- Associa diversos critérios, tais como: padronização de produtos, não 

interrupção no tempo e baixa flexibilidade dos equipamentos, para identificar os 

processos continuos. 

1 - Ferro, Toledo e Truzzi, relacionam os seguintes autores: 
BUFFA, E. & MILLER, J. G.- Production inventory systerns- planing and control. Richard O. lrwirn, lllinois, 1979 
WILD, R. - Mass production management. John Wiley & Sons, 1979 
RUSSOMANO, V. H.- Planejamento e acompanhamento da produçao. Pioneira, 1979 
WOOOWARD, J.- Organizaçlo industrial. Teoria e prática. Atlas, 19n 
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Embora exista uma diversidade de significados, aparentemente, o ponto em 

comum entre estes autores é a caracterização de inflexibilidade e padronização, no 

que se refere aos processos contínuos. 

É possível ainda, caracterizar a manufatura por possuir uma produção 

"discreta", dado que tanto o produto em processo, quanto o produto acabado 

podem ser contados unitariamente; conta-se o número de geladeiras ou de 

componentes a serem montados, mas não se conta o número de moléculas de gás 

liquefeito de petróleo ou o número de partículas de cimento. A produção não 

apresenta a característica continua intrínseca. 

Porém, a noção de continuidade, em oposição à intermitência, não 

caracteriza as diferenças entre uma indústria de televisores e uma destilaria de 

álcool, possibilitando comparações entre esses dois tipos de produção que 

distorcem a análise de suas peculiaridades. Quer nos parecer, que o conceito dos 

engenheiros químicos, é o que melhor representa a noção intrínseca de 

continuidade, associando-a à transformação ininterrupta das matérias primas, 

onde não há instante em que as mesmas não estejam sendo alimentadas, 

processadas e descarregadas simultaneamente, não existindo intervalos para 

reposicionamento, troca de ferramentas ou mudança de operação. Assim, é 

possível diferenciar, pela própria natureza, uma usinagem automática de peças 

(mesmo que em operação de 24 horas) de uma caldeira para produção continua de 

vapor. 

Contudo, identificar uma definição de processo continuo não é suficiente, 

sendo necessário categorizar tais processos. 
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• 2.1 - NATUREZA DA PRODUÇAO 

Coriat [16) faz uma distinção entre processos contínuos e em linha 

(manufatura). Na produção em linha (eletrodomésticos, produtos eletrônicos, 

automóveis, etc.) os aspectos formais (dimensões, tipo, acabamento, etc.) têm 

importância fundamental, ou seja, as especificações do produto traduzem-se por 

uma forma material. O que caracteriza tradicionalmente o tipo de processo de 

trabalho nestas indústrias é que o volume de produção depende do ritmo do 

processo de trabalho: se o ritmo aumenta, a produção aumenta. É onde se aplicam 

intensamente os princípios e as técnicas tayloristas e I ou fordistas. Se o ritmo for 

entendido como a velocidade de trabalho, isto é, como o número de movimentos 

efetuados num dado intetvalo de tempo, percebe-se a importância estratégica que o 

controle de tempo de trabalho assume para tal tipo de indústria. Surge a noção de 

tempo padrão, o estudo de tempos e movimentos, a ergonomia clássica, a 

interferência no conhecimento operário como forma de a gerência passar a 

controlar o processo de trabalho, especialmente no que tange ao volume produzido 

num dado periodo de tempo. 

Na indústria de processo ou de produção contínua, o trabalho está baseado 

num complexo integrado de equipamentos, onde ocorrem uma série de 

transformações fisico-quím.icas. As propriedades da gasolina, do ácido acético, do 

aço e de outros produtos, são geralmente obtidas em condições de temperatura e 

pressão que inviabilizam a manipulação humana: nenhum operador vai 

diretamente quebrar as moléculas no cracki.ng do petróleo, juntá-las na oxidação 

do ácido ou adicionar elemento~ à estrutura do aço. O objetivo na produção destes 

produtos não é a sua conformação, mas sim, uma série de propriedades que o 

produto deve possuir. Assim, por exemplo, não importa a cor da gasolina desde 

que este produto atenda a determinadas propriedades. 
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Neste tipo de indústria, a quantidade de produtos obtidos não depende do 

ritmo de trabalho dos operadores. Trabalhem eles menos ou mais intensamente 

não fará qualquer diferença, com relação à capacidade de produção. As reações 

fisico-químicas necessitam de tempo para a sua consecução; tempo este, que está 

ligado à caracteristica dos equipamentos e matérias envolvidos e, assim, não pode 

ser acelerado pelo aumento de intensidade no ritmo de trabalho dos operadores. O 

aumento do volume de produção depende essencialmente da capacidade das 

instalações. Para que uma refinaria aumente sua produção de gasolina de 40 até 

80 milhões de litros por dia, não será necessário que os operadores trabalhem o 

dobro. 

O importante a ressaltar, é a diferente natureza da transformação na 

indústria de processo frente à manufatura, que leva à diferentes questões 

operatórias, enfoques e critérios produtivos diversos e à diferentes caracteristicas 

de intervenção do trabalho. 

• 2.2- CARACTEIÚSTICA DO TRABALHO NA INDÚSTRIA DE PROCESSO 

As indústrias de processo contínuo, em geral, são tidas como sendo 

altamente automatizadas [13) [27) [77] [69). Isto é devido, em parte, ao fato de que 

as transformações ocorrem sob condições que impedem a manipulação humana 

[20], e, por outro lado, as reações sensíveis, as disposições dos equipamentos e os 

esquemas de controle complexos, face à necessidade de garantir que aquelas 

mesmas condições de operação (temperatura, pressão, vazão e outras) estejam 

asseguradas permanentemente e dentro de limites estreitos, constituem sistemas 

tão complicados que é praticamente impossível ao homem conceber ou calcular o 

comportamento do processo durante o início das operações (partida), ou depois de 

ser perturbado em relação à condição de estado permanente [29) [51) [67). 
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Assim, na indústria de processo continuo, uma vez que os sistemas 

automáticos de supervisão e. controle são ajustados, o conjunto da produção é 

conduzido por estes sistemas. Em princípio, é suficiente verificar que o valor de 

algumas variáveis (temperatura, vazão, pressão, etc.) sejam respeitados, para que 

as reações fisico-químicas se desenvolvam normalmente [72]. A correta supervisão 

e acompanhamento do processo produtivo, exige que as equipes de operação 

disponham de um bom conhecimento: das instalações, suas inter-conexões, os 

mecanismos de funcionamento e sobre o desenvolvimento dos processos fisico

químicos nos equipamentos [16) [44) [64). 

Salerno [63), ao abordar o trabalho na indústria de processos discretos 

(manufatura) e na indústria de processos contínuos, estabelece uma significativa 

diferença. Na manufatura, em síntese, o trabalho operacional consiste em 

acompanhar o desenrolar da produção, gerenciando os imprevistos da matéria

prima ou dos equipamentos, visando minimizar os tempos não produtivos e a 

produção fora de especificação. O trabalho dos operários diretos, é o de gerir a 

variabilidade e reduzir a vulnerabilidade, com vistas a manter o fluxo de produção 

dentro das especificações de tempo e qualidade de conformação. Ao contrário, na 

produção contínua, o papel dos operadores é manter o processo "sob controle", 

ajustando os parâmetros reais de operação àqueles definidos teoricamente. No 

sentido de evitarem descontroles e instabilidades, "constroem" uma representação 

da realidade do processo à partir das informações fornecidas pelos sistemas de 

controle. Essa representação é complementada pelos índices informais (indicadores 

construídos pela equipe de operação): cor da fumaça, ruídos, cor da chama, taxas 

de variação no tempo de determinadas variáveis, etc .. 
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Faz-se necessário, neste ponto, estabelecer uma outra diferença entre as 

formas produtivas, a qual está associada à necessidade que as equipes de 

produção têm, de apoio na sua representação do processo produtivo. 

Enquanto, de forma geral, na manufatura o operador "vê" a evolução e o 

produto do seu trabalho, na indústria de processo o operador é obrigado a 

"imaginar" o que está acontecendo. É possível visitar uma indústria automobilística 

e identificar as fases de conformação e produção de um automóvel (passo a passo). 

Os operários têm, relativamente, uma certa facilidade em identificar o processo de 

produção, suas necessidades e as causas de possíveis anomalias. Mais que isso, 

na indústria de manufatura, onde a produção é discretizada, a existência de uma 

anormalidade pode levar à parada da sequência produtiva. As máquinas ao "parar" 

interrompem, de imediato, o processo de produção. Tal fato ocasiona a geração de 

refugos, quebras de equipamentos ou apenas tempo improdutivo. Mas, é possível, 

ao obseiVar uma não-conformidade do processo, parar a produção. Na manufatura 

o trabalho discreto estabelece, a cada etapa, uma conotação de início e fim. A 

atividade ocorre nos marcos definidos pela tarefa a ser executada; a tarefa delimita 

as condições de contomo da atividade. Assim, atividades de apoio, como por 

exemplo a manutenção dos equipamentos, podem, e na maior parte dos casos o 

são, realizadas de forma quase que independente do processo produtivo. 

Numa indústria química, no entanto, não ê possível identificar ou visualizar 

a transformação, de amônia e ar, em ácido nítrico. Ou, em complemento, o 

operário ao olhar para um tubo ou reseiVatório, jamais terá condição de avaliar se 

o grau de corrosão está acentuado. Contudo, ao obseiVar uma não-conformidade, 

por exemplo um vazamento, não é possível parar imediatamente o processo. Não 

raro, as unidades de produção contínua requerem horas e até dias para atingirem 

seu ritmo normal de produção ou, o mesmo inteiValo de tempo, para 

interromperem o processo produtivo em segurança. Na maior parte dos casos da 
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indústria de processo, a existência de uma anormalidade pode gerar situações que 

vão desencadear reações em cadeia, levando à possibilidade de explosões, 

vazamentos de produtos tóxicos, ou perda total dos equipamentos (31) (73]. Assim, 

as equipes operacionais, possuem um considerável arbítrio na tomada de decisões, 

dado os casos em que têm que agir rapidamente, para evitar descontroles. Decorre 

dai uma característica marcante: as equipes de produção dependem da equipe de 

manutenção, tanto para auxiliar na concepção do seu modelo do sistema de 

produção, como para intervir de forma concatenada à produção, dado que 

comumente deve executar serviços de reparação, não com o processo produtivo 

parado, mas de forma a evitar que isto aconteça. Este complexo sistema de 

relações, faz com que as equipes de manutenção sejam entendidas como 

integradas ao corpo de operação, criando, em conjunto com as equipes de 

operação, estruturas orgânicas em sua natureza operacional(44). 
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• 3- A MANUTENÇAO INDUSTRIAL 

A expressão "manutenção" tem sua origem no vocabulário militar, onde seu 

sentido está voltado para: "manter, nas unidades de combate, o efetivo e o material 

num nível constante". O processo da revolução industrial gerou no ambiente 

industrial um novo tipo de combate, qual seja, o combate econômico, onde aparece 

a atribuição inicial da manutenção industrial, em conservar as unidades de 

produção em operação [35). 

A partir da década de 50, suas funções passaram a ser redefinidas e a 

manutenção industrial passou gradativamente a assumir novas e mais amplas 

atribuições. Foram incorporados à manutenção outros compromissos, que até 

então estavam dispersos, confiados à outras áreas, tais como: segurança, 

patrimônio, engenharia de equipamentos e instalações, estudos de melhorias, etc .. 

Assim, deixando de ter apenas a atribuição de conservação, a manutenção passa a 

assumir um espaço significativo no processo de produção, integrando-se à este, 

respondendo não mais simplesmente pelo reparo dos equipamentos, mas também 

pela garantia operacional e otimização da sua disponibilidade [26) [46). 

Seja em uma fase ou outra, a manutenção se depara, de resto, com o mesmo 

fato fundamental: a avaria do equipamento e a falha funcional do componente. 

• 3.1- DEFEITO E FALHA 

Os materiais de construção apresentam, todos, propriedades estruturais que 

estão sujeitas à degradação, após solicita_ção contínua em funcionamento. A 

resistência mecânica ou superficial, característica de um .certo aço, por exemplo, 

decai progressivamente à medida que uma peça deste material é submetida a 
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esforços mecânicos e críticos, provocando-lhe fadiga mecânica. Componentes de 

máquinas podem sofrer degradação após solicitações de outra natureza. Campos 

eletromagnéticos, campos térmicos e de pressão, de efeitos proporcionais ou 

alternativos, geram esforços com consequentes defeitos e falha do componente. A 

corrosão química induzida pelo fluido que envolve a peça ou o mecanismo, 

provoca, por seu próprio processo, a perda de massa e de formas originais, 

combinando-se com ações tensionais ou de desgaste, acelerando a degradação d~ 

partes em trabalho [6) [33) [39] [68). 

A simples garantia do uso de critérios rigorosos no cálculo e 

dimensionamento dos equipamentos não constitui, por si só, uma garantia de 

longa vida útil dos componentes e, consequentemente, das instalações. A história 

da produção industrial, mostra uma permanente busca de melhoria de 

desempenho combinado com restrições de tamanho e peso dos equipamentos. A 

competição exige que, a cada momento, se extraia mais dos mesmos materiais e 

recursos de produção [55) [61). Assim, equipamentos uma vez dimensionados para· 

condições de trabalho e vida útil suficientemente longa, passam repentinamente, a 

' ser postos em cheque, na iminência de falhas e danos à produção, em virtude de 

modificação das condições de emprego e solicitação de esforços. 

O conceito de falha, pode ser expandido, quando se estuda os equipamentos 

de modo geral, por meio do ponto de vista de sua "vida útil". Um equipamento pode 

ter seu ciclo de vida resistente esquematicamente representado pela "cwva de 

envelhecimentó" ou, também chamada no jargão da manutenção, de "cutva da 

banheira", fig. 3.1.[46) [66). 
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fig. 3.1 - Representação da curva característica de vida útil [46] [66] 
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I 

tempo (t) 

O conhecimento destes fenômenos e, portanto, do comportamento dos 

equipamentos, induz à uma concepção científica de manutenção e, também, a não 

se limitar a inteiVir no equipamento apenas quando a avaria se evidencia/Toma-se 
I 

claro que a intexvenção deve se efetuar em circunstãncias que otimizem o 

desempenho do "todo" (maquinário, equipamentos ou instalações){Esta é a razão 

essencial que conduz a manutenção rumo ao planejamento e à previsão nas 

intexvenções. Uma consequéncia natural deste argumento, é a idéia de 

"inspecionar". A inspeção, neste domínio, é a continua supeiVisão dos sintomas 

perceptíveis aos sentidos humanos, ou a aparelhos de monitoração. São exemplos 

destes sintomas, vibrações; ruidos, aquecimento, variações de pressão ou vazão, 

mudanças de forma ou cor, etc., que possam indicar degradação efou futuros 

defeitos. 

Dessa idéia, decorre um importante ciclo de atividades básicas em 

manutenção: o ciclo de "inspecionar, planejar executar" o reparo, caracterizando 
) 

uma nova fase na evolução da manutenção, a de "manutenção racional" (36). A 

il~~tração da fig. 3.2, esquematiza este conceito e suas implicações, permitindo: 

- Estabelecer a descrição do ciclo operacional das atividades de manutenção; 
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- Discriminar e classificar as divisões e órgãos que intetvém no processo 

geral de manutenção; 

- Um enfoque lógico e conceitual sobre as formas de intetvenção: corretiva, 

preventiva e preditiva; e, 

- Estabelecer um modo comum de "pensar" e de conceber, nas 

ligadas à função manutenção. 

ENGENHARIA 
DE 

MANUTENÇAO 

..•• <-...: .••• --····--·· 

; 
>J/ 

OCM 

-+ Informação direta Oigada à intervenção) 

··----) Informação Indireta (de adap_taçãg ao sistema) 

! 
\t 

fig. 3.2- Fluxo geral de informações nas atividades de manutenção 

• 3.2- O CICLO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇAO 

atividades 

O princípio "inspecionar-planejar-executar" as atividades de intetvenção em 

m311utenção, caracteriza-se por uma relativa complexidade. Em geral, isto se deve 

à s~a pr~pria natureza ~istêmica. 

Assi.n;t, a, ação sobre uma determinada parte pode repercutir em outras 

partes do, sistema envolvido. Em decorrência, operações aparentemente simples 
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efetuadas em equipamentos de produção, podem acarretar um fluxo intenso de 

materiais e informações. O esquema da fig. 3.2 acima referida, também ressalta 

este aspecto. 

A este fluxograma de atividades, devem ser feitas as seguintes 

considerações: 

- Descrição do fluxo típico de informação, nas atividades gerais ligadas à 

intetvenção de manutenção .. 

1- Equipamento em obsetvação , apresentando defeito funcional; 

2- A inspeção aciona o planejamento, para a intetvenção conveniente, 

apoiada nos referenciais históricos, padrões e procedimentos disponíveis 

através da engenharia; 

3- O planejamento prepara os métodos e os materiais apropriados. 

Baseado nos mesmos referenciais, fornece os dados do programa à 

execução; 

4- O reparo é executado, segundo programa; 

5. Equipamento em funcionamento normal: é entregue à produção; e, 

6. As informações de retorno passam à engenharia, onde são analisadas 

em confronto com o .histórico existente. 

- O aspecto cíclico das atividades gerais de mainitenção é evidenciado. O 

prip.cípio "inspecionar-planejar-executar" realimenta-se p,ermanentemente e 

ger~ os impulsos ipiciais ~as a?vidades d~ manutenção planejada. 

- O aspecto sistêmico destas atividades resulta evidente através da análise 

do fluxo, acima descrito. Os principais sistemas ou sub-sistemas 
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envolvidos são aí delineados e se defme a composição orgânica básica da 

Manutenção Central. 

3.3- OS QUATRO ÓRGAOS DA MANUTENÇAO CENTRAL 

Para o cumprimento de sua função, a Manutenção Central executa serviços 

abrangendo os seguintes domínios [26) [46): 

. Manutenção do equipamento : eliminação de defeitos e reparos; 

. Melhoria do equipame~to : qualidade, segurança e produtividade; 

. Participação em novos projetos : instalação, partida, etc; 

. Trabalhos relacionados com higiene, segurança e meio ambiente; 

. Trabalhos de conversão de locais e mudanças; 

. Recondicionamento de conjuntos retirados do equipamento, fabricação e 
' 

recuperação de componentes; 

. Avaliação e providências de restauração ou substituição de equipamentos; 

. Gestão dos materiais e ferramentas de manutenção; 

. Prestação de serviçosdiversos à produção- montagens, etc.; e, 

. ConseiVação geral dos prédios, vias intemas, espaços verdes. 

Esta relação de encargos -extensa e variada, confere à man_utenção, certas 

peculiaridades .. Com efeito, o emprego de ferramentas, dispositivos, maquinário e 

eguipamentos em geral e as correspondentes instalações, dão a este setor um porte 

considerável.. Entretanto, são os recursos humanos que melhor caracterizam a 

~anutenção, no que se refere ao aspecto gerencial [18). 

Em/ função dessas atividades . e de suas características, a manutenção lida 

com inten~o fluxo de informações formais e informais, ligadas eventualmente a 
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ações oportunísticas e diferenciadas em relação aos ~eus objetivos funcionais. Vai 

dai, que o setor desempenha um papei relevante nas estratégias que se desdobram 

na política interna dé!.s empresas. Esta "proximidade dq__ poder" pode produzir na 

manutenção uma ''vulnerabilidade" quanto aos propósitos da administração e por 

outJ:o lado, po,de dificultar a tare(a do seu g«frenciamento [46). 

As especialidades que orientam, de modo geral, a prestação de serviços pela 
' - -

Manutenção Central, assim~ cl~ssificam: 

. Manutenção de equipamentos de controle de poluição; 

. Manutenção-de edit'icios e instalações: tapamentos e coberturas, concretos 

e pisos, pintura, refratários, etc.; 

. Manutenção do equipamentos elétricos: de distribuição, motores · e 

máquinas elétricas; 

. Manutenção de Instrumentação: circuitos, eletrônica, sistemas de controle, 

automação, etc.; 

. Manutenção mecânica: equipamentos mecãnicos, maquinário, caldeiraria, 

pontes rolantes, conjuntos mecãnicos, etc; 

. Manutenção de utilidades: geração de energia, aquecimento e calefação, 

refrigeração e ventilação, etc; 

. Manutenção de transportes: material de transporte ferroviário, rodoviário e 

marítimo, máquinas de movimento de terra, empilhadeiras, etc.; 

. Lubrificação : lubrificação sistemática e lubrificantes; 

. Limpeza, arrumação e instalações sanitárias. 
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• 3.3.1- MANUTERÇAO DE INTERVENÇAO 

Responde pela execução do~ reparos nos equipamentos e ~stalações, 

abrangendo a inspeção, o planej~ento e a execuçãQ das in!erven9ões. 

Realiza ainda outras atividades operacionais, a saber: informação ao 

sistema de controle de manutenção, aplicação de melhorias, participação em níveis 

diversos de planejamento, etc .. 

Sua estrutura orgãnica pode ser esquematizada através do organograma da 

fig. 3.3. 

; 

INTERVENçAO 
DE MAHUTENÇAO 

(EXECUÇAO) 

PLANEJAMENTO t---i 
GERAL PRODUÇAO 

fig. 3.3 - Manutenção de intervenção e sistema de produção. Disposição <?rgânica típica 

Opera, em geral, com gestão centralizada e bases locais distribuídas 

segundo as unidades produtivas. Suas atividades têm estreita dependência com o 
·'. 

a~oio, de outros órgãos e é através do seu desempenho que resulta a avaliação 
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básica de desempenho da Manutenção Central. O inter-relacionamento da 

inteiVenção com a oficina central de manutenção (OCM) é portanto, intenso e, às 

vezes, ambos formam uma única entidade orgânica. 

• 3.3.1.1- COMPLEXIDADE DE INTERVENÇAO 

A caracterização do grau de dificuldade ou de importância de uma 

determinada tarefa de manutenção, pode ser de interpretação dificil e de consenso 

problemático. Os esforços por um equacionamento desta questão, resultaram em 

um conceito padronizado, como por exemplo o da Associação Francesa de 

Normalização (AFNOR) [46). Ela pode ser resumida em cinco níveis de 

complexidade, a saber: 

1 o Nível: Regulagem simples prevista pelo fabricante do equipamento nos 

mecanismos acessíveis e, sem nenhuma desmontagem, troca de 

elementos acessíveis; 

2° Nível: Eliminação de avaria através de trocas padronizadas de elementos 

previstos ou operações menores de manutenção planejada; 

3° Nível: Identificação e diagnóstico de paradas de emergência, reparos por troca 

de componentes funcionais, reparos mecãnicos de menor envergadura; 

4° Nível: Trabalhos de maior envergadura e importância funcional de inteiVenção 

"após-quebra" ou inteiVenção planejada; 

5° Nível: Trabalhos de restauração, renovação ou recuperação importantes, 

confiados à OCM. 
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• 3.3.2- ADMINJSTRAÇAO DE MATERIAIS 

Responde pelo arm~enamento, distribuição e gestão dos materiais de 

manutenção. Faz a interligação entre a manutenção e o setor de compras ou outros 

setores administrativos, no que se refere a materiais. Sua estrutura orgãnica pode 

ser apreciada na fig. 3.4. 

I GER~NCIA I 
I 

I I 

I GESTA O ALMOXARIFADOS I 
H CADASTRO 

FORNECEDORES 
QUAUDADE t-

INTERUGAÇAO RECEPÇAOE t-~ ·~ESor 
DISTRIBUIÇAO 

·~ ESTOCAGEM E 
CONTROLE -

TÉCNICA FisiCO 

·~· ~ • Normallzaçao OPERAÇAO 
• Slslarnas 

• Apolo técnico 

POúTICA DE GESTÃO - DE ESTOQUES E 

RESSUPRIMENTO 

CONTROLE 
• Ntv.ts de estoque 

- • Nlvals de consumo 
.R-IIaçao 

·~ws~ 

fig. 3.4 -Administração de materiais de manutenção, organização funcional típica 

O relacionamento deste setor com a OCM é permanente, na medida em que 

constitui-se em seu fornecedor, de forma geral, mais importante. Por conseguinte, 

os problemas de gestão de materiais estão estreitamente ligados ao desempenho da 

OCM. 
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O atendimento das solicitações feitas à Administràção de Materiais está 

sujeita à influência negativa dos picos de demanda e dos atendimentos de 

urgência, que são frequentes na OCM. Obviamente, os prazos de entrega de 

serviços pela OCM têm que ser prorrogados, quando os picos de demanda 

"derrubam" o planejamento. 

Em virtude desta anomalia, que pode ocorrer com frequência, a gestão de 

sobressalentes se ressente de não poder empregar práticas de gerenciamento 

(políticas) otimizantes. A quantidade de sobressalentes, para um determinado 

conjunto ê dimensionada, a partir da confiabilidade no desempenho operacional do 

conjunto, a qual depende em boa parte da confiabilidade do recondicionamento do 

sobressalente enviado à OCM. Assim, a sua estimativa vai depender da 

performance da OCM em atendimento de recuperações. O volume em estoque, 

também é afetado, de forma direta e proporcional, pelos prazos de entrega de 

recuperação daOCM [17). 

Dado o elevado número de conjuntos e componentes que são colocados sob 

gestão em estoque "de prateleira" nos almoxarifados , o assunto é de alto potencial, 

em termos de desempenho econômico - fmanceiro do sistema produtivo global. 

• 3.3.3- ENGENHARIA DE MANUTENÇAO 

A representação esquemática do ciclo de atuação de manutenção (fig. 3.2) 

demonstra a presença de canais particulare~ de comunicação no processo de ação 

da manutenção planejad~. Este processo cria a necessidade de emissão de 

info~ações, de tratamento analitico das mesmas, de sua fixação (memôria 

técnica) e da geração de outras informações visando à solução de novos 



-25-

problemas. Esta área, de predomínio de conhecimento científico e da tecnologia, é 

a da Engenharia de Manutenção [2] [71). 

A Engenharia de manutenção responde pelo domínio tecnológico dos 

equipamentos e instalações industriais da empresa. Geralmente é estruturada a 

partir de modalidades: projeto (mecãnico, elétrico, instrumentação, etc.), sistemas, 

engenharia de instalações, engenharia de materiais, etc .. Estas, são combinadas 

com· as especialidades que dizem respeito à atuação geral de manutenção: 

mecãnica, eletro-eletrônica, civil, refratários, instrumentação, etc .. 

Atuando como um sistema aberto, em relação aos demais setores de 

manutenção da empresa, resulta elevado o volume de comunicações da Engenharia 

de Manutenção, o que aumenta a flexibilidade da organização, que se toma ampla 

e quase informal. A fig. 3.5 ilustra este aspecto. 

r-------------------....1 \\·......... Ruaoclo 
\ 
·.~ 
~----------····----· 

fig. 3.~ Canais de atendimento da engenharia de manutenção e disposição orgânica típica 
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As mudanças tecnológicas são geralmente nucleadas através deste setor, 

que pela posição· que ocupa, no âmbito de manutenção, pode absorvê-las e 

promover efeito multiplicador, em relação aos demais. 

· Dentre · os trabalhos que a Engenharia produz, há dois tipos com um 

particular potencial, no que se refere ao desempenho da OCM: 

- Os serviços de projeto com a alternativas de simplificação, ou modificação, 

dos desenhos; e, 

- A assistência ao diagnóstico ("peritagem") e às especifieações de processo 

nas recuperações de peças, principalmente as de grande porte. 

• 3.3.4- OFICINA CENTRAL DE MANUTENÇAO (OCM) 

As OCM's, de modo geral, são a base para efetuar os serviços de fabricação e 

recuperação de peças e conj,untos dos equipamentos e das instalações industriais. 

Operam em geral com três centros principais de produção e atendimento: 

Mecânica, Caldeiraria e Elétrica/Instrumentação, porém, eventualmente dispõem 

de outros centros complementares (Fmjaria, Fundição, Civil, etc.). A disposição 

fisica das oficinas de recuperação de uma usina pode conter também, conforme o 

caso, uma "rede" de oficinas menores, ou "postos avançados" que desempenham, 

próximo às respectivas áreas produtivas, funções similares às da OCM, porém de 

menor complexidade [7] [70). A estrutura orgânica convencional é esquematizada 

no quadro da fig. 3.6. 
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OER~IA 
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PLANEJAMENTO, APOIO 
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PROORAMAÇAO 
OFICINAS 

DES&NVOLWIEIITO 
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CONTRATAÇÃO 

~ 
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fig. 3.6 - Oficína Central de Manutenção, organograma típico 

O mais importante tipo de atendimento da OCM, costuma ser, o de 

ocorrências (recuperações) de curto prazo. Isto, é proveniente do fato que, no 

atendimento a serviços emergenciais, considera-se principalmente o elevado custo 

operacional dos equipamentos em recuperação, para os quais a continuidade de 

funcionamento está ameaçada pela avaria. Este atendimento é mais critico quando 

se trata da recuperação de equipamentos integrados ao fluxo produtivo. Neste 

caso, os valores em questão não são apenas os da intervenção mas, e 

principalmente, os lucros cessantes correspondentes [45). 

Um segundo tipo importante de atendimento é a recuperação (ou 

recondicionamento) de conjuntos mecânicos e eletro-mecânicos sobressalentes, 

confiados à OCM. O alto custo do ressuprimento, torna o sistema de materiais e a 

sua gestão, muito sensíveis ao desempenho desta atividade da oficina. Os efeitos 

deste atendimento são, portanto, consideráveis, seja pelo efeito no desempenho 



-28-

operacional do equipamento de produção, como pelo aspecto fmanceiro da 

questão. 

Outros trabalhos usualmente solicitados à OCM, dizem respeito aos novos 

projetos, restaurações, ampliações e modernizações. 

O grau de responsabilidade à que a OCM se vê solicitada é elevado, como 

aliás, demonstra a classificação dos níveis de complexidade, registrada no ítem 

3.3.1, onde os níveis mais elevados de intervenção, mais precisamente os de 4° e 

5° nível, são usualmente executados com participação desta oficina. 

• 3.4- FORMAS DE INTERVENÇAO 

Da noção do período de utilidade de um equipamento e da noção do ciclo 

"inspecionar-planejar-executar", podem-se inferir os diversos métodos ou formas 

que, seletivamente, se ajustam na organização e realização das tarefas de 

intervenção da manutenção. 

• 3.4.1- MANUTENçAO APÓS FALHA OU DE EMERGiNCIA 

É a forma de manutenção que subsiste nos sistemas de produção que 

desconhecem efetivamente a noção de ciclo de degradação de um equipamento. 

Em funcionamento, o desempenho do equipamento baixa gradativamente 

até que, no limite, sobrevém a avaria, em geral, por quebra. A manutenção, 

recoloca o equipamento em condições de funcionamento, porém, ações corretivas 

das causas não são geradas ou são apenas superficiais. A tendência é a repetição 
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da avaria em períodos de funcionamento menores, e aumento do risco de 

comprometimento da produção [46). 

• 3.4.2- MANUTENÇAO PREVENTIVA 

Método de manutenção que parte do conhecimento das leis de degradação 

do equipamento. Através de metodologia tecnológica, tal c9mo: levantamento dos 

índices operacionais do equipamento, tempo médio entre falhas (MTBF), tempo 

médio para reparo (MTTR), taxa de disponibilidade, etc.; e através da análise 

técnica: plano de inspeção, histórico de máquinas, catálogo e plano de 

sobressalentes, etc., são feitas intervenções nos equipamentos, de modo a evit:B.r a 

sua degradação à níveis tidos como de risco potencial(45) (46). 

A efetivação das ações de manutenção preventiva, podem motivar 

intervenções posteriores. Estas ações visam, geralmente, conigir causas residuais, 

cuja detecção e equacionamento não se viabilizaram no planejamento e execução 

da preventiva já encerrada. Fala-se então de "intervenções corretivas", planejadas 

para execução sem prejuízo do rendimento operacional do equipamento sob 

custódia. Esta técnica expandida, gera o conceito de "manutenção corretiva". 

A manutenção preventiva (MP) apresenta, de resto, um "feitio" apropriado ao 

equipamento e ambiente de cada ramo industrial e de cada empresa. 

Assim, por exemplo, para sistemas de produção com equipamentos de alto 

custo operacional, cujas tecnologias de projeto e funcionamento sejam dominadas, 

é possível planificar um tipo de MP otimizado [46), em termos, principalmente, de 

recursos de intervenção, equipes, recursos fisicos, etc., e de disponibilidade do 

equipamento produtivo, tempos de intervenção, tempos produtivos do 
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equipamento, em si, ou das linhas de produção. Esta é, a assim chamada 

"manutenção sistemática" . Seu método tem como essencial, o controle do ciclo de 

degradação, o controle do "patamar de permissividade" de uso do equipamento e o 

programa de inteiVenções [23) [46). 

• 3.4.3- MANUTENÇAO BASEADA EM CONDIÇOES 

Conjunto de técnicas que visam localizar causas imediatas ou remotas de 

defeitos e avarias dos equipamentos, bem como, diagnosticar e planejar a sua 

execução na fábrica. 

A análise da correção de defeitos de funcionamento, ou mesmo de projeto, 

faz ênfase sobre a obseiVação do processo, nas condições de funcionamento do 

equipamento na fábrica. Esta idéia, nietodizada, vai evoluir para o conceito de 

"manutenção baseada em condições de produção". Esta forma de manutenção, 

parte da obseiVação permanente do funcionamento do equipamento e, em função 

do conhecimento dos níveis admissíveis de desempenho, efetua a inteiVenção. O 

método da "manutenção baseada em condições" (MBC) se fundamenta no princípio 

"inspecionar-planejar-executar". Neste caso, a inspeção é entendida como de um 

período de repetição suficientemente curto, tal que, em termos analíticos, pode ser 

descrito como um ".&t" (pequeno inteiValo de tempo) [46). Assim, são monitoradas 

as condições básicas de operação do equipamento, defmindo-se previamente as 

ações de manutenção de modo planejado e, se possível, integrado ao ciclo 

operacional, de tal forma, que não haja prejuízo no ritmo da produção. Este nível 

aprimorado é possível apenas em sistemas produtivos suficientemente 

desenvolvidos e integrados tecnologicamente [52). 
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Alguns requisitos indispensáveis para a implantação da MBC são: 

- Conhecimento dos índices de desempenho dos equipamentos, com o 

respectivo histórico; 

- Domínio técnico do processo e do equipamento; 

- Domínio da tecnologia de monitoração e sensoreamento, sinalização, 

malhas e técnicas de controle; e, 

- Domínio das técnicas de intervenção em cada equipamento. 

A MBC desenvolvida para máquinas rotativas costuma ser denominada 

como "manutenção preditiva" (MP) [46). 

• 3.4.4- PREVENÇAO DE MANUTENçAO 

É uma forma ampla de conceituação de manutenção, na qual se associam à 

MP e à MC, atividades de concepção (reprojeto) do equipamento ou sistema. É, 

conceitualmente, a revisão da MP, em estágio mais avançado. Confiabilidade e 

mantenabilidade do maquinário passam, neste estágio, a ser utilizados, quer como 

elementos conceituais, quer como referência para decisões e aplicação das 

estratégias de gestão de manutenção. A prevenção de manutenção (PM} deve prover 

a satisfação de anseios mais amplos, tais como : relações inter-pessoais saudáveis, 

segurança individual, participação, autonomia e delegação de responsabilidades. A 

manutenção se integra intimamente no sistema de produção, e este processo gera a 

base para modelos globais, do tipo "manutenção produtiva total" ('Total Productive 

Maintenance - TPM"). A evolução, neste campo, se desdobra rumo à assim 

chamada "terotecnologia" dos sistemas [1) [4) [52] [74). 



-32-

• 3.5- GERENCIAMENTO DA MANUTENÇAO 

A manutenção, cabe zelar pelo bom funcionamento do equipamento. A 

administração da manutenção deve, se tomarmos como referência o modelo 

descrito no parágrafo anterior,' projetar o sistema de manutenção, implantá-lo e 

prover para que os seus pólos se sincronizem harmoniosamente. Deve, em seguida, 

colher as informações de controle e tomar providências para imprimir rumo ao 

próprio sistema, readaptando-o quando conveniente, com base em critérios 

racionais, às novas condições de percurso. 

A comparação destes dois objetivos (escopo da manutenção e escopo da 

gerência) pode induzir a combiná-los e a concluir daí, portanto, a idéia do universo 

proposto ao gerenciamento de manutenção. É preciso porém, antes de concluir, 

acrescentar outras considerações. 

De fato, os numerosos estudos registrados pela bibliografia, área de 

pesquisa em gerenciamento de manutenção, são testemunho da inquietação 

existente neste domínio. Contudo, não foi possível ainda, mesmo com um "critério 

critico", selecionar modelos representativos da realidade factual no campo da 

administração da manutenção, de intensa variabilidade, cujas informações 

apresentam, amiúde, pouca consistência e interpretação incerta [7) [25) [34) [54). 

Esta constatação enseja a oportunidade de traçar um perfil critico do 

administrador de manutenção. Entre uma realidade constituída de eventos 

frequentemente imprevisíveis e, por outro lado, interpretada através de modelos de 

formulação extremamente abstrata e incompleta, pode prevalecer o estilo de 

acompanhar os fatos do dia-a-dia e não o de se antecipar e planejar o 

gerenciamento. Assim, ele será induzido a administrar cada ocorrência já 

consumada, bem ao contrário do que busca o administrador industrial moderno, 
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cujas decisões se fundamentam progressivamente mais no conhecimento científico 

e nas previsões [25) [45) [58]. 

Portanto, é válido concluir que métodos racionais de gerenciamento só se 

viabilizarão, após a absorção das formas mais evoluídas de manutenção: 

preventiva, prevenção de manutenção, etc .. 

• 3.6- POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS OU GERENCIAIS 

Há problemas de ordem gerencial na manutenção, para os quais, em virtude 

de se constituírem em quadros mais ou menos repetitivos, já se formulou um 

conceito quanto ao modo do encaminhamento. Contudo, estas situações decisórias 

ensejam o estabelecimento de praticas administrativas. Apesar da manutenção de 

usinas e complexos industriais, apresentar diversos tipos de situações 

características, abordaremos apenas duas destas questões. 

• 3.6.1- CENTRALIZAçAO X DESCENTRALIZAÇAO DA MANUTENÇAO 

Há dois aspectos importantes a considerar nesta questão: a disposição 

geográfica e a configuração organizacional da manutenção. 

A manutenção pode estar centralizada, descentralizada ou formar 

combinações, segundo as conveniências organizacionais e geográficas. O esquema 

abaixo, fig. 3.7 [26], evidencia este argumento. 
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fig. 3. 7 - Centralização e descentralização na manutenção [26] 

As práticas gerenciais se balizam pela concepção do projeto, considerando 

fatores práticos decorrentes da experiência existente, como por exemplo : 

- Em principio, a manutenção centralizada é a que reúne as melhores 

condições para otimização no uso de contingentes de mão de obra e dos 

demais recursos. A intervenção de manutenção no equipamento é sempre 

marcada por demanda oscilante e incerta, condição que só pode ser 

otimizada se a estrutura operacional for centralizada. 

-A centralização pura é, praticamente, inviável em qualquer organização. 

Há condições setoriais de atuação que só podem ser equacionadas com 

autonomia administrativa e descentralização geográfica. 

- Os recursos técnicos da manutenção, principalmente os de engenharia, 

devem ser estruturados a partir do conhecimento específico e de área. 

• 3.6.2- MAO DE OBRA PRÓPRIA OU TERCEIRIZADA 

As causas básicas para terceirização de serviços são (60): 
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- Excesso de serviços solicitados em relação à capacidade de realização 

pela força de trabalho da manutenção central. 

- Falta de capacitação tecnológica para realização de serviços, cujas 

especificações requeiram nível de conhecimento e de recursos 

operacionais não disponíveis; 

As decisões neste campo, apresentam um certo grau de complexidade, visto 

o alto volume de informação requerido em cada caso. Todavia, esta não é a 

principal dificuldade; em geral faltam critérios básicos que permitam encaminhar, 

cada situação, para decisões seguras e otimizadas. 

Um princípio geral usado como critério, tanto para execução interna, como 

para encomendar a terceiros, é fazer aquilo que é do seu oficio, para que saia "bom 

e barato". Entretanto, a aplicação rotineira deste princípio apresenta dificuldades 

práticas, em função da subjetividade que envolve os julgamentos (ver ítem 2.2) e 

distorce as decisões, de forma geral, devido à escassa quantidade de informação. A 

rigor, nos moldes preconizados para a administração industrial, discutidos no ítem 

3.5, se espera que a gerência identifique a "vocação" interna da manutenção, 

identifique os variados perfis dos serviços solicitados pela usina e os diversos perfis 

compatíveis no mercado de fornecedores e, assim, tome providências para 

estabelecer a continuidade das atividades, nos moldes das diretrizes pré

estabelecidas. 
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• 4- INTEGRANDO A PRODUÇAO 

A discussão acerca de integração tem sido bastante presente nos sistemas 

de produção. Intrinsecamente, carrega as noções de organicidade, de partes 

funcionando harmonicamente em função de um objetivo global, de sub-sistemas 

funcionando como únicos, de redução de tempo na execução de atividades e entre 

estas. É bastante dificil encontrarmos um texto recente sobre a indústria e o 

trabalho, que não faça referência à integração. Integração projeto-produção, 

integração com fornecedores, trabalhador polivalente, manufatura integrada por 

computador, bancos de dados integrados, manutenção produtiva total (TPM), 

integração dos sistemas produtivos, constituem exemplos de uma infindável lista. 

Contudo, não encontramos uma definição de "integração" com larga 

aceitação. Em alguns casos, esse conceito é relegado ao senso comum, como se 

evocasse um significado único e preciso; porém, verifica-se com facilidade que isto 

não acontece: ao examinar a lista, acima citada, notamos que integração pode 

estar associada aos desenvolvimentos tecnológicos pará interligação de 

equipamentos, à agilidade administrativa, às formas de relacionamento com 

fornecedores e até à verticalização das atividades, entre outros. 

Dentro do objetivo do presente trabalho, nossa discussão estará baseada na 

compreensão de que a integração não é uma propriedade única que se apresente 

de forma homogênea no sistema produtivo e nem mesmo no interior de uma dada 

fábrica. A integração vai depender, entre outros, do tipo de processo, do tipo de 

mercado, do tipo de estratégia praticada pela empresa, da organização e das 

relações de trabalho. 

Muscat (49) apresenta a integração em quatro níveis: 
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- Integração Vertical - relativa aos níveis de decisão e fluxos de informação 

na empresa, compreendendo desde o planejamento global à execução da 

produção; 

- Integração Horizontal - relativa às operações do processo de produção, 

incluindo as atividades de apoio; 

- Integração Ambiental - Concernente ao ambiente externo, à tudo que é 

importante para o sistema de produção, mas sobre o qual ele não exerce 

controle integral; e, 

- Integração Temporal - relativa às atividades a serem desenvolvidas num 

determinado horizonte de tempo (como a elaboração de um novo projeto). 

Muscat considera que a falta de integração pode gerar decisões conflitantes, 

refletindo um conflito entre decisões locais versus globais, ou atuações localmente 

conflitantes, como, por exemplo, uma área de materiais não liberar a execução de 

uma determinada compra e prejudicar o andamento da produção, e até a imagem e 

a força competitiva da empresa. 

Dentro de nosso propósito, vamos nos ater à integração relativa à operações 

do processo de produção, privilegiando a dimensão horizontal definida acima. 

Assim, tomamos por base a caracterização de Zarifian [78), para quem, nas 

funções produtivas o conceito de integração está intimamente associado ao de 

"produtividade global" da fábrica e ao "tempo total" necessário à produção. Assim, 

a integração está mais ligada à busca de um aumento na relação entre o tempo 

efetivamente produtivo e o tempo total necessário à produção, à redução dos 

custos diretos e de gestão. 
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• 4.1- CADEIA DE VALORES E A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Porter [59], ao discorrer sobre a cadeia de valores da empresa, caracteriza-a 

como um instrumento básico para diagnosticar a vantagem competitiva e descobrir 

maneiras de criá-la e sustentá-la. Ressalta, ainda, que a cadeia de valores também 

pode desempenhar um papel valioso no projeto da estrutura organizacional, 

oferecendo uma forma sistemática de dividir uma empresa em atividades distintas, 

podendo, assim, ser utilizada para examinar como são estas atividades e como 

poderiam ser agrupadas. A lógica destes agrupamentos é que as atividades têm 

similaridades que deveriam ser exploradas, reunindo-as sob uma mesma 

coordenação. 

Normalmente existem muitos elos dentro da cadeia de valores, e a estrutura 

organizacional não fornece mecanismos para coordená-los ou otimizá-los. As 

informações necessárias para coordenar ou otimizar os elos, são raramente 

coletadas por toda a cadeia. Gerentes de atividades de apoio, como, por exemplo, a 

gerência de manutenção, podem não ter uma visão clara do modo como sua 

atividade está relacionada à posição competitiva global da empresa. 

A eliminação de barreiras dentro de uma organização e a visualização do 

objetivo "como um todo", permite um maior inter-relacionamento dentro da cadeia 

de valor, por meio do conceito de processos do negócio. Ao centrar-se nesses 

processos, as pessoas estarão trabalhando com todas as dimensões complexas e 

poderão usar, não mais de forma isolada, todos os seus esforços para adquirir as 

vantagens competitivas. Para a empresa, alguns dos beneficios advindos são (41 ]: 

-Prover meios de efetivar, mais rapidamente, mudanças complexas; 

- Auxiliar a gerenciar efetivamente os inter-relacionamentos; 

- Prover uma visão sistêmica das atividades; 

BIBliOTECA KP.rtl A. BOEDECKER 
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- Manter o foco no processo; 

-Prevenir a ocorrência de erros; e, 
" 

-Auxiliar no entendimento da cadeia de valor. 

Nos tempos em que os negócios eram mais facilmente previsíveis e· estáveis, 

todos tinham um lugar e todos entendiam sua "micro" tarefa dentro da 

organização. O poder de decisão ficava restrito "ao topo". Com o aumento da 

complexidade inter-funcional, fica cada vez mais dificil pàra cada membro da 

organização entender a missão da empresa, ou do negócio, como um todo e como 

relacionar essa missão com seu trabalho. Assim, uma estrutura organizacional que 

corresponda à cadeia de valores irá melhorar a habilidade de uma empresa para 

criar e sustentar uma vantagem competitiva. 

Finley [22) afirma que: "O desenho de uma organização é tão importante, 

para uma boa performance, quanto o é, a capacidade das pessoas que participam 

da organização. A mais competente das pessoas sentir-se-há frustrada e ineficaz 

numa organização fragmentada, onde as partes atuam com objetivos cruzados. 

Apenas onde existe coesão e esforço unificado, as pessoas desenvolverão seu pleno 

potencial." 

• 4.2- MUDANÇAS NO SISTEMA ORGANIZACIONAL 

Podemos afirmar que a transformação é, hoje, o traço marcante da nossa 

sociedade e que é necessário conviver com ela [19]. 

As mudanças que se processam na sociedade e nos micro-sistemas sociais -

que são as organizações - estão contribuindo para a constante revisão das práticas 

de gestão de produtos, processos e pessoas. 
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As organizações formais, fundamentadas em sistemas sociais 

intencionalmente construídos e reconstruídos para a realização de objetivos 

específicos, não podem sobreviver num mundo em permanente mudança. Só 

conseguirão cumprir essa tarefa se forem autocríticas, se conceberem "sub

sistemas sensores" para sinalização de tendências e hábitos que possam causar 

impacto (positivo ou neg~tivo) na consecução de seus objetivos. 

Naisbitt e Aburdene (50) mostram a eminência de uma nova era corporativa, 

para a qual a sobrevivência das organizações depende da sua capacidade de 

adaptação; afirmam que a sociedade de informações substituirá a sociedade 

industrial, mudando radicalmente as estruturas sociais; o capital humano será o 

recurso mais importante e, pela relativa escassez, mais valorizado; a introdução da 

tecnologia de informação fará desaparecer a burocracia, os controles e os níveis 

intermediários das organizações, e o trabalho será encarado como uma forma de 

desenvolvimento humano. 

No plano organizacional debate-se amplamente o esgotamento de velhos 

paradigmas, tais como racionalidade e eficiência, e busca-se novos modelos 

capazes de explicar e otimizar as relações das empresas com seus empregados, 

clientes, fornecedores e parceiros. Peter e Waterman [57) afirmam que empresas de 

sucesso são aquelas que se orientam por valores solidamente internalizados. 

Assim como as sociedades têm uma herança cultural, também as 

organizações possuem padrões distintos de comportamento, sentimentos e crenças 

coletivas. Mudar a cultura de uma organização consiste em questionar com seus 

membros a importância, para ela e para a sociedade a que serve, dos padrões que 

a tipillcam e a diferenciam enquanto uma coletividade. Schein [65] considera que o 

conceito de cultura é estruturalmente complexo e envolve um conjunto de 

pressupostos, implicitamente assumidos, que definem como os membros de um 
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grupo vêem suas relações· internas e externas. Se esse grupo tiver uma história 

compartilhada, esses pressupostos, alinhados entre si, gerarão paradigmas 

comportamentais de alta ordem sobre a natureza do espaÇo, realidade, tempo, 

pessoas e relações. 

A questão do entendimento da cultura organizacional é vital, para o 

processo de mudança, na direção de uma empresa mais aberta à criatividade e à 

inovação. Valores de conformismo, alienação, consetvadorismo não são 

condizentes com uma organização que deseja inovar. Por outro lado, valores como 

compromisso, participação, independência, autonomia e confiançà, são cruciais 

para o desenvolvimento de um clima organizacional em que frutifiquem novas 

idéias, e sejam experimentadas novas formas de interpretação da realidade 

organizacional. 

Atualmente, a cultura organizacional está em evidência, fazendo surgir 

propostas de uma nova ética empresarial, comprometida com valores universais, 

como a verdade nas relações, o respeito à vida e à integridade das·· pessoas, a 

busca da justiça e do bem comum. O enfoque é envolver todos os·· níveis da 

empresa no negócio da empresa; o que significa, informar e construir juntos 

decisões estratégicas, desenvolver o trabalho em equipe, repensar formas de 

controle e burocracia, melhorar cada vez mais o desempenho até nas tarefas mais · 

simples. É a busca de uma "sintonia fina" entre o produtofsetviço, a expectativa 

do cliente e o desempenho global da empresa. 

Catvalho [13] afirma que os beneficios da integração serão maiores, se o 

trabalhador individual ou o grupo receberem maior responsabilidade, autonomia e 

meios para se comunicar com outras áreas dentro da empresa. Todos esses fatores 

concorrem para tomar ineficaz uma abordagem taylorista rigida, seja na 

organização do trabalho, seja na gestão do mesmo. Desta forma, trabalho deixa de 
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ser a execução de tarefas previamente programadas por "engenheiros", mas passa 

a depender mais dos operadores. A operação passa a ter o monitoramento total do 

processo de produção. Os operadores se encarregam da previsão das atividades, da 

antecipação dos problemas, da responsabilidade por imprevistos e da gestão dos 

ajustamentos necessários. 

• 4.3- EQUIPES SEMI-AUTÔNOMAS (ESA) 

A bibliografia relata ganhos extremamente positivos com a utilização das 

Equipes Semi-Autônomas (ESA) [8] [10) [14) [30) [37) [38) (40) [56]. Esses estudos, 

normalmente reportam que é necessário um menor número de funcionários e 

aqueles que permanecem são mais comprometidos, motivados e satisfeitos com seu 

trabalho, parecendo ter um nível mais elevado de desempenho. Manz e Sims [40), 

passaram diversas semanas observando as interações das pessoas dentro das ESA 

e encontraram uma série de efeitos positivos, inclusive a saudável pressão dos 

pares para contribuir com o desempenho do grupo, frequentes discussões de metas 

de produção, a solução de problemas e o acordo para fazer rodízio de tarefas 

indesejáveis. Quando solicitados a comentar as forças do seu, relativamente novo, 

ambiente participativo de trabalho, listaram uma série de resultados positivos, 

desde mais flexibilidade até a melhoria da comunicação e da cooperação. 

As ESA resultam em uma organização mais enxuta, com menor número de 

supervisores e, devido ao treinamento cruzado, menor número total de 

funcionários. O treinamento. cruzado é importante no sucesso das ESA, porque 

permite aos membros do grupo compreenderem todos os aspectos do produto que 

está sendo produzido, compreender o que os outros estão fazendo e, 

consequentemente, utilizar a pressão positiva dos pares para melhorar o 

desempenho da equipe. O treinamento cruzado também reduz o número de 
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funcionários adicionais necessários, para cobrir períodos de afastamento por 

doença, já que os funcionários da equipe possuem múltiplas habilidades, para que 

um possa cobrir a ausência do outro. Outros beneficios do treinamento cruzado, 

incluem a tomada de decisão e a melhoria da capacidade da organização de reagir 

rapidamente às flutuações de seus mercados, já que os funcionários existentes 

podem ser transferidos para novas tarefas, se necessário. Finalmente, devido ao 

fato dos membros da equipe compreenderem o que cada um dos outros está 

fazendo, eles são mais capazes de comunicar as distorções, compartilhar a 

informação e mesmo tomar ações no sentido de resolver os problemas. 

As ESA, atingem a fraqueza das corporações mais frequentemente citada: a 

falha na utilização integral de sua força de trabalho. Devido ao fato de que cada 

membro da equipe toma parte no processo de decisão, e desempenha múltiplas 

tarefas, as pessoas fazem um maior uso de suas habilidades e inteligência. Os 

funcionários podem, também, ser mais inovadores nas ESA. Eles são levados a 

respeitar os julgamentos intuitivos, da mesma forma que os argumentos racionais 

e analíticos. Esse respeito, aparece sempre nos ·processos grupais e na 

receptividade às idéias dos outros, mesmo quando os outros parecem ter um estilo 

pouco usual de pensar. Esse comportamento, aliado ao encorajamento à tomada 

de decisão, sem medo da repercussão junto ao supervisor, tem sido associado à 

inovação obtida [14). 

O último tipo de resultados positivos, relativos ao desempenho dos 

empregados, inclui a alta motivação e comprometimento entre os membros das 

ESA, um alto nível de satisfação no trabalho, baixas taxas de absenteísmo e 

rotatividade e um sentimento de propriedade pelo trabalho. Esses atributos 

resultam do envolvimento dos funcionários na tomada de decisão e no alto nível de 

variedade das tarefas [37]. 
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Assim, a literatura mostra que as ESA podem criar uma forma de trabalho 

alinhada, que aumenta o desempenho e a flexibilidade da orgarúzação. Os 

funcionários são mais utilizados e aumenta o moral, a satisfação, o 

comprometimento, a motivação e outras caracteristicas psicológicas e de 

desempenho. 

• 4.3.1- EXPERIÊNCIAS COM ESA NOS PROCESSOS DE PRODUÇAO 

Byxne (10) comenta a experiência da Eastman Chemical Co.2, em Kingsport

Tenesse- USA, onde, com o tempo os departamentos funcionais haviam se tomado 

fortes e poderosos, como ocorre em muitas orgarúzações, às custas da companhia 

como um todo, na medida em que brigavam para construir e proteger "seu 

t~rritório". Na implementação do novo conceito organizacional, foram substituídos 

vários de seus vice-presidentes de alto escalão, encarregados de funções 

fundamentais, por ESA. Em lugar de ter: um chefe de produção, por exemplo, a 

companhia emprega uma equipe. Na criação da nova organização, o papel 

fundamental das equipes seria: "apoiar as operações da Eastman com produtos 

quimicos, plásticos, fibras e polimeros". Nenhuma função teria missão própria. Ao 

invés de valorizar-se a organização tradicional, passou-se a valorizar a equipe, que 

confere às pessoas uma perspectiva muito mais ampla e faz com que a tomada de 

decisão desça, pelo menos, mais um escalão. 

Rêgo [62), relata a experiência da Shell Canadá, que em 1979 inaugurou em 

Sarnia, Ontário - Canadá, uma planta de processo continuo, para produção de 

polipropileno e álcool isopropílico. Esta unidade industrial mostrou, ao longo do 

tempo, ser a mais eficiente de todo extenso parque industrial da Shell no mundo e, 

2- A Eastman Chemical Co. é uma empresa do grupo Eastman Kodak. 
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segundo Hruvey Kolony3, da Universidade de Toronto, o sucesso deve-se ao 

desenho organizacional implantado em Sarnia, que a partir de um sistema sócio-

técnico incorpora os princípios de qualidade de vida no trabalho. O modelo 

implantado, em oposição ao fordismo, apresenta as seguintes características [62]: 

- Trabalho em equipe versus sub-utilização dos trabalhadores; 

- Supervisão de suporte versus controle em excesso; 

- :E;nfase no treinamento continuo versus treinamento casuístico específico; 

-Estabilidade relativa no emprego versus dispensas maciças na primeira 

crise; 

- Maior nível de contratação em tempo parcial ou com base em contratos 

específicos versus flutuações muito grandes da força de trabalho; 

- Menores oportunidades de promoção versus diferenciais artificiais de 

status-, 

- Tempo flexível de trabalho e trabalho realizado em casa (via redes de 

telecomunicação) versus esquema rígido de tumos; 

- Comunicações permanentes empregado-gerência com ênfase no negócio e 

na posição competitivà da empresa versus empregados alienados; e, 

- Mais programas de assistência ao empregado versus elevados índices de 

rotatividade. 

A experiência da Shell em Sarnia, com a implementação das ESA, é o 

reflexo de um movimento de mudança organizacional do trabalho industrial, que 

trouxe como consequências: reduções de desperdício, maior produtividade, menor 

nível de faltas ao trabalho, menor rotatividade, menores prazos de entrega aos 

clientes e maior competitividade. 

Sarnia é considerada melhor que as outras fábricas porque [62]: 

3- Rêgo cita a participaçlo Prof. Kolony na conferência "Construindo as bases para o comprometimento ·, organizada pelo Centro cte 
Excelência e Hurnanizaçao da Produçlo da EAESP a 2~. 
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- Há incentivo à participação de todos em comissões, grupos de trabalho ou 

seminários onde se discutem processos produtivos ou administrativos, 

políticas e práticas de pessoal, relacionamento com os sindicatos, bem 

como, nas iniciativas visando à solução conjunta de problemas e conflitos; 

- As tarefas individuais são substituídas por processos ou conjunto de 

tarefas; 

- A equipe, não o indivíduo, é a unidade organizacional responsável pelo 

desempenho; 

- As expectativas de desempenho individual são elevadas e servem, não para 

fixar padrões mínimos, mas sim, para os objetivos flexíveis, que enfatizam 

o aperfeiçoamento continuo e o foco nas necessidades do cliente; 

-As responsabilidades das equipes incluem, não só o fazer com qualidade, 

como também, o planejar e aperfeiçoar o "como fazer"; 

- Os níveis hierárquicos são mínimos e as diferenças de status enfre os 

empregados também são pequenas; 

- Os controles e coordenação horizontal tomam-se atribuições de cada um 

na equipe e o conhecimento, não mais o cargo, determina a influência de 

um indivíduo sobre os demais; 

-As políticas salariais, rejeitam as velhas fórmulas de avaliações de cargo, 

preocupando-se mais com o desempenho da equipe, incorporando também 

a distribuição equãnime dos beneficios do ganho, da participação acionária 

e da participação nos lucros; 

- Há maior preocupação com a estabilidade no emprego, traduzida pela 

prioridade no aproveitamento do pessoal da casa liberado, por movimentos 

de reengenharia, via treinamento e reciclagem; e, 

- Os empregados são tratados como pessoas e não como braços ou "custo 

variável". 
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Um outro exemplo de sucesso com o trabalho realizado à partir das ESA, é 

relatado por Parker [56], na Amoco Production Company. Anos atrás, quando os 

custos de produção eram mais elevados e o custo do petróleo mais barato, a 

empresa decidiu que precisava reduzir os custos operacionais e melhorar sua 

eficácia nas operações. A base da estratégia foi a criação de equipes inter-

funcionais investidas de autoridade para tomar decisões e a responsabilidade de 

serem o centro de coordenação das diversas iniciativas. Em Nova Orleans, 

Louisiana - USA, a "Offshore Business Unit" formou uma equipe com objetivo de 

conseguir mais petróleo para os campos do Golfo do México. Utilizando estações de 

trabalho distribuídas, e não mais dependendo do computador central da empresa, 

a equipe trabalhou em conjunto, para encontrar mais petróleo em uma área já 

explorada. Na antiga organização funcional, cada um dos envolvidos se manteria 

isolado em seu próprio mundo, ligado a uma linha vertical de comando. Na nova 

estrutura, tendo autoridade para agir, suporte tecnológico necessário e um 

trabalho em equipe eficaz, essa equipe mostrou resultados. Em 1990 a unidade 

"Offshore" substituiu mais de 100% de suas reservas esgotadas, o que foi 

considerado excepcional, dado tratar-se de uma região "madura". 

A fábrica da Corning, em Blacksburg - Virginia - USA, depois de ter ficado 

fechada por quatro anos, foi reaberta como uma "fábrica de projeto novo", como 

descreve Robert D. Hoover4, gerente da fábrica. Utilizando ESA, sem a supervisão 

de primeira linha, a fábrica foi tão bem sucedida, que apesar de ser uma das 

menores plantas da Corning, é uma das mais lucrativas. A fábrica conseguiu níveis 

de qualidade e de satisfação do cliente, suficientes para atender plenamente seus 

dois maiores clientes: Toyota e Honda. 

A Equipe de projeto, da "nova fábrica" da Corning, utilizou a teoria dos 

sistemas sócio-técnicos para projetar a planta com caracteristicas consistentes com 

~ Hoover em entrevista a Gany O. Coleman e Clndy S. Johnston- Quality anel productivity manager- Joumal of the change Master, 
Vol. 9 n.4, 1992 
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enriquecimento das tarefas e equipes de empregados auto-gerenciados, estes com 

responsabilidades e poder de decisão que são normalmente atribuídos aos gerentes 

ou supervisores. Esses membros de equipe são chamados de "Associados de 

Operações", em vez de simples operadores, e são pagos por aprender as 

habilidades técnicas e sociais relacionadas com suas funções enriquecidas. Existe 

também um pequeno grupo de trabalhadores especializados em manutenção, 

designados para cada turno. Eles são chamados de "especialistas de manutenção". 

Uma das primeiras diferenças, nesta nova fábrica, é a estru~ organizacional 

muito achatada; existem apenas três níveis de trabalhadores em toda a fábrica: os 

associados de operações, os lideres e o gerente da fábrica. Esta estrutura 

organizacional facilita a comunicação e o processo de tomada de decisão. Os 

. papéis de coordenação são desempenhados pelos membros das equipes, _que 

assumem as responsabilidades normalmente pertencentes a um supervisor. 

Existem cinco papéis de coordenador, dentro de cada equipe: programação, 

produção, local de trabalho & segurança, qualidade e treinamento. As 

responsabilidades das equipes têm aumentado, desde que as primeiras foram 

formadas. Como as equipes se desenvolvem mais, é previsto que suas 

responsabilidades e decisões também cresçam. 

Em Blacksburg, considera-se que as reuniões são essenciais para as 

ESA, pois estas trabalham inter-relacionadas e confiam em uma comunicação 

aberta e constante, para manter a produção funcionando de maneira suave e bem 

sucedida. Cada equipe participa de duas reuniões diárias na mudança de turno 

(uma quando começam e outra quando terminam). Ambas as reuniões são de 15 

minutos e dão às equipes a oportunidade de rever os problemas que aconteceram 

no turno anterior, os programas de produção, o desempenho das instalações e, 

assim, permitem às equipes atingirem seus alvos. A cada quatro semanas a 

liderança promove reuniões de revisão geral, para trocar informações sobre a 

fábrica como um todo. 
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No entanto, como Lawler [37] aponta, as ESA não estão livres de problemas. 

Apesar de haver um grande volume de passos na direção de abordagens mais 

participativas, muitas delas são mal concebidas ou utilizam as abordagens 

erradas. 

• 4.3.2- FATORES A CONSIDERAR NA IMPLEMENTAÇAO DAS ESA 

Existem pelo menos dois fatores principais, aos quais precisamos dar 

atenção para implementar as ESA de maneira bem sucedida [30) [56]: 

· Primeiro - A dedicação de grandes quantidades de tempo para a orientação e 

planejamento da equipe: 

O que irá assegurar maior sucesso, é o cuidadoso planejamento do processo 

de transição para as ESA, bem como a orientação de todos os funcionários nesta 

nova filosofia. O gerenciamento precisa ser· paciente, fornecendo às equipes o 

tempo necessário para se ajustarem à nova maneira de pensar e trabalhar. Devem 

ajudar os funcionários a compreender porque a empresa está adotando as ESA, o 

que é esperado deles, como devem relacionar-se com os outros e os passos 

específicos que serão tomados para permitir que as ESA evoluam. Ao mesmo 

tempo, os envolvidos precisam livrar-se de suas apreensões. Um fator que pode 

trazer grande beneficio é o envolvimento, dos próprios funcionários, no projeto e na 

filosofia das ESA Isto lhes proporcionará um sentimento de propriedade pelo novo 

estilo de gerenciamento, ajudando a reduzir a resistência [8). 

Os funcionários de todos os níveis precisam ser cuidadosamente preparados 

para seus novos papéis. O estabelecimento das ESA exige um plano de ação bem 

pensado, que permita o tempo suficiente para que os funcionários ultrapassem 
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suas preocupações, aceitem a fllosofia que embasa as ESA e aprendam as 

habilidades necessárias para desempenharem suas novas responsabilidades com 

sucesso. 

Seguudo - Treinamento: 

Em uma ESA eficaz, seus membros possuem um total entendimento sobre o 

·produto e o processo e podem trabalhar bem com os outros para produzir o 

produto, resolver problemas e melhorar o processo. Isto exige uma variedade de 

habilidades inter-pessoais, de comunicação e técnicas. Os papéis gerenciais irão 

mudar radicalmente, e muitas vezes os gerentes irão precisar de treinamento na 

facilitação e no treinamento de habilidades. 

Treinamento técnico : Uma das razões pelas quais a abordagem ESA é 

particularmente eficaz, é que as decisões são feitas por pessoas que estão 

completamente informadas sobre o problema. Se precisa ser tomada uma decisão 

sobre um produto ou serviço da equipe, cada membro está igualmente. informado 

sobre o produto ou serviço e o processo para produzí-lo. Cada membro da equipe 

conhece o processo todo e não apenas algumas fases do mesmo. Uma compreensão 

desse porte, é obtida quando o empregado tem condições de desempenhar todas as 

tarefas de um processo. Isto pode exigir um grande volume de treinamento técnico. 

O conhecimento de todas as tarefas do processo também é necessário, para que os 

membros da equipe possam monitorar o desempenho dos outros, já que não há 

mais um supervisor. Esse conhecimento, fica dificil de ser obtido, se os membros 

da equipe não compreenderem o que os outros membros estão fazendo. 

Habilidades Inter-pessoais e de Comunicação : Os membros da equipe 

devem ser capazes de trabalhar de maneira eficaz com os outros, já que tomam 

decisões coletivas sobre o trabalho. A valorização do bom trabalho e o alerta de um 
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ao outro para aspectos que precisam de melhoria, exigem sensibilidade e fortes 

habilidades inter-pessoais e de comunicação. A solução das desavenças entre os 

membros das equipes e entre as equipes, exige a habilidade de ouvir o outro, 

estabelecer compromissos e comunicar adequadamente os pensamento e 

sentimentos. 

Habilidades Administrativas: Os membros da equipe normalmente tornam

se responsáveis por uma variedade de tarefas administrativas, já que o papel 

tradicional de supervisor foi eliminado. Nos primeiros estágios da mudança, os 

membros da equipe podem ficar responsáveis por tomar conta das programações e 

dos equipamentos, da compra de materiais e registros de manutenção. 

Em resumo, o treinamento intenso é essencial para a obtenção de ESA 

eficazes. Sem isto, os funcionários terão problemas para desempenhar com eficácia 

suas responsabilidades técnicas e de tomada de decisão. 

• 4.4- A INTERAÇAO COM A MANUTENÇAO 

Como abordado nos ítens 2.2, os processos contínuos implicam uma maior 

subordinação dos operadores aos equipamentos, introduzindo um elemento 

adicional de dependência da produção ao trabalho: os cuidados para o 

funcionamento ininterrupto e correto dos equipamentos. 

Nestes sistemas de produção, os custos relacionados com quebras , perdas 

ou mau funcionamento dos equipamentos são bastante elevados, não apenas 

porque o número de equipamentos é grande, mas, por tratarem-se de 

equipamentos sofisticados, sendo custosa a sua reposição. Além disto, a natureza 

integrada do sistema, leva a que a "parada" de um determinado equipamento 
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acarrete a paralisação de toda a produção, ampliando consideravelmente o custo 

da "parada".· Finalmente, a correta ajustagem dos mecanismos de controle e 

operação, tem uma estreita relação com a qualidade dos produtos [45). 

Por todas essas caracteristicas, que podemos chamar de "pontos vulneráveis 

da produção", o desempenho da força de trabalho para garantir o bom 

funcionamento dos equipamentos é uma questão crucial. Isto exige qualidades 

adicionais dos trabalhadores da produção, mas afeta, sobretudo, a natureza e 

importância do trabalho de manutenção, que detém efetivamente a 

responsabilidade e o controle sobre as tarefas ligadas a "manter" os equipamentos 

em funcionamento [12]. 

Segundo Quadros [12], uma evidência desta importância e de sua 

implicação, para o controle do processo produtivo, revela-se no "poder" dos 

responsáveis pela manutenção, para estabelecer a necessidade de intervenção, 

chegando inclusive a determinar, eventualmente, a parada da produção. Sempre 

que considerem que há algum problema com os equipamentos, que possa 

ocasionar dano maior às instalações se não houver intervenção imediata, ou que 

possa prejudicar a qualidade dos produtos, os responsáveis pela manutenção 

podem determinar a paralisação dos equipamentos para conserto. Normalmente a 

sugestão, neste sentido, parte dos próprios operários de manutenção, que 

acompanham permanentemente . os equipamentos. Assim, é da qualidade do 

trabalho do pessoal de manutenção e do seu envolvimento com ele, que depende 

primordialmente a continuidade da produção. 

Parece, portanto, que existe uma forte sinergia entre as equipes de operação 

e manutenção, onde uns dependem dos outros para a continuidade operacional. 

De um lado os operadores do processo, que estabeleceram os "modelos" do 

processo produtivo, conhecem suas nuances e as implicações do seu mau 
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funcionamento. Em contrapartida, o pessoal da manutenção tem ciência das 

limitações do equipamento e do seu processo de desgaste efou tendência à falha. 

Ambos estão envolvidos por atividades que, de formas similares, se desenvolvem a 

partir da "inspeção-planejamento-execução". Existe uma série de trabalhos, tais 

como liberação de equipamentos para manutenção, repartidas, avaliação de riscos 

na continuidade, etc., que são desenvolvidos sob coordenação conjunta. Porém, em 

certos casos existem, por diferença de objetivos imediatos, divergências quanto à 

forma de condução das decisões. Como exemplo, podemos considerar a situação 

em que a manutenção, visando reduzir o custo de reparação, solicita a parada de 

um equipamento, num momento em que a produção se esforça para aumentar o 

ritmo, dada uma situação de demanda, evidenciando aí, um problema de 

coordenação. 

Teoricamente, · a proposta de "fundir" as atividades de operação e 

manutenção é válida. Cabe, então, a pergunta no terreno da ação: É possível 

operacionalizar uma equipe única , formada por operação e manutenção, que auto

coordene suas atividades de forma integrada? 
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• 5- A EXPERIÊNCIA NA RHODIA (USINA QUÍMICA DE PAULfNIA) 

A Rhodia S.A., subsidiária do grupo francês Rhone Poulenc, tem o início de 

suas atividades no Brasil, em 1919, marcada por seu primeiro produto: o '1ança

perfume"; inicialmente importado e, posteriormente, fabricado até a década de 60. 

Atualmente, a empresa é considerada como o primeiro grupo privado do setor 

químico no Brasil. Com um faturamento anual próximo do patamar de um bilhão 

de dólares. Suas atividades abrangem cinco setores: intermediários orgânicos e 

minerais, fibras e polímeros, agroquímica, especialidades químicas e saúde. A 

empresa está organizada na forma matricial e em unidades de negócio. 

A Usina Química de Paulinia, situada à margens do rio Atibaia, constitui-se 

num dos maiores complexos químicos privados do pais. Sua área industrial é de 

cerca de 800.000 m 2
, onde estão instaladas 19 fabricações químicas de produção 

contínua e dois complexos termo-elétricos. 

A partir de 86, teve irúcio o Prhoex (Processo Rhodia de Excelência), qtie a 

partir de 90 foi fortemente influenciado pela abordagem da cultura organizacional. 

Irradiado a partir de uma área corporativa, o processo foi propagado pela 

organização, através de uma rede formal de coordenadores e multiplicadores. Um 

importante pressuposto do Prhoex, é a crença na capacidade de operação de 

processos planejados de mudança e na possibilidade de intezvenção cultural. 

Embora seja possível detectar uma herança da abordagem sócio-técnica e do 

desenvolvimento organizacional, a maior influência coneeitual do processo, advém 

da produção gerencialista americana, das idéias ligadas ao movimento da 

qualidade total e da visão sistêmica da organização. Operacionalmente, o processo 

visa realizar seus objetivos: "aumento da satisfação dos clientes" e "recuperação da 

rentabilidade", através de uma espiral movimentada por três forças: cultura e 

liderança, conceitos e novas formas de trabalhar. Em termos gerais, o Prhoex 
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pretende ser um instrumento de modernização do estilo gerencial, buscando 

continuamente idéias e conceitos e traduzindo-os em práticas no interior da 

empresa. Dentro desse enfoque, criou-se uma estrutura de trabalho, ilustrada na 

fig. 5.1, que está baseada no conceito de: "desdobrar, através de um sistema 

. estruturado de planejamento, a visão, as prioridades e a estratégia do negócio em 

todos os niveis da organização, de forma interativa e participativa". O modelo, 

assim formulado, está baseado em quatro princípios: 

- Foco: alÚlhamento dos esforços, recursos e pessoas para tratamento dos 

pontos vitais; 

- Catchball: Processo interativo de negociação das metas, nível a nível; 

- Medição: avaliação permanente da evolução da performance; e, 

- "Desdepartamentalização": implementação de times multi-departamentais, 

em ambiente participativo. 

STAKEHOLDERS 

SISTEMA 
ORGANIZACIONAL 

GV 
• catchball 

G:> 
• catchball 

G:> 

fig. 5.1 - Planejamento integrado 

METAS 

A criação dos grupos de trabalho, a partir do planejamento integrado, 

provocou o surgimento de outros tipos de grupo. Espontaneamente, organizaram-

se algumas equipes para a solução de problemas específicos. Em complemento, 
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algumas áreas passaram a apresentar maior grau de autonomia e capacidade de 

auto organização. Esses grupos diferenciam-se dos anteriores por estarem ligados 

à estrutura formal e às tarefas de produção do dia-a-dia. Contudo, além de cuidar 

do cotidiano, os grupos também passaram a realizar ações de melhoramento. Este 

desenvolvimento coincide com a estratégia da organização de "transferir" poder 

para os níveis operacionais. 

• 5.1- O CONCEITO DO "TIME DE PRODUÇAO" (TP) 

A Rhodia adotou um modelo para a organização de suas atividade, que 

busca reconhecer a diversidade de negócios, em que a empresa atua, e a 

necessidade de uma organização mais descentralizada, ágil e competitiva. Assim, 

foi implementado o modelo de "Business Teams", ou times multi-funcionais de 

negócio, que tem composição variável e onde os membros são identificados pelo 

seu potencial de contribuição à área específica do "negócio" ao qual estão 

relacionados. A fig. 5.2 ilustra o conceito. 

MARKETING > VENDAS 

.. / 

fig. 5.2- Time de negócio (Business Team) 

Dentro dessa estrutura organizacional, evidentemente, existem áreas que 

não estão diretamente envolvidas com o negócio propriamente dito, mas das quais 

os "Business Teams" vão depender para a consecução dos seus objetivos, tais 

como: as funções corporativas e as chamadas funções de apoio, nas quais se inclui 

a manutenção. O diagrama ·da fig. 5.3 ilustra, de forma esquemática, o modelo 
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organizacional previsto, o posicionamento das áreas e o seu relacionamento com os 

times multi-funcionais. 

( MERCADO ) 

§§§§§§§ BUSINESS TEAMS 

FUNÇÕES DE APOIO 

FUNÇÕES CORPORAnYAS 

ACIONISTA· RPIRHODIA 

fig. 5.3- Estrutura organizacional Rhodia 

Face à existência dos grupos de trabalho, mencionados anteriormente, que 

desenvolviam atividades envolvendo participantes de diversas áreas (produção, 

manutenção, logística, Recur5os Humanos, etc.) e face às necessidades de 

integração da produção com as funções de apoio, introduziu-se na unidade de 

Paulínia, o conceito de "times de produção". Este conceito, visa integrar as áreas de 

apoio na estrutura das equipes de trabalho multi-funcionais. Contudo, o 

envolvimento acontece nos niveis operacionais. A proposta consiste basicamente 

em agregar à equipe de operação, como mostra a fig. 5.4, as funções de apoio que 

interagem com esta no dia-a-dia da produção. O "time" passa a constituir-se de um 

grupo multi-dimensional, sem divisões hierárquicas; de composição variável, 

dependendo das caracteristicas da produção; e com membros designados pelos 

líderes das áreas de apoio, para atender a demanda operacional da equipe. 



!~~APOIO 

E::: TIME DE 
~~~-; ... PRODUÇAO 

fig. 5.4- Estrutura, constituição e relacionamento do time de produção 

• 5.2- A IMPLEMENTAÇAO DO TIME DE PRODUÇAO 
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Para realizar a experiência de implementação do TP, foi escolhida a fábrica 

de produção de Fenol. Esta fabricação, apresenta uma caracteristica especial, pelo 

fato de ter sido_ objeto de um recente projeto de substituição de toda a sua 

instrumentação de controle e supervisão, por um sistema digital de controle 

distribuído. Durante a consecução do projeto, que implicava numa mudança quase 

que radical do modo como os operadores deveriam exercer suas funções de 

monitoração e controle das variáveis de processo, foram formadas equipes de 

trabalho, que incluíam o pessoal de operação, para discussão e decisão da forma 

como o projeto deveria avançar e ser implantado. Assim, de forma geral, os 

operadores da unidade Fenol, já tinham uma razoável experiência no trabalho em 

equipe com outros profissionais de áreas diversas. 

Na primeira etapa do processo de implementação do TP, em conjunto com as 

áreas de apoio, foi feito um levantamento do volume de trabalho desenvolvido junto 

à unidade Fenol, como forma de estimar, em complemento ao pessoal de operação, 
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a quantidade de profissionais necessários à execução das tarefas cotidianas 

(incluindo-se aí, as atividades de formação do grupo). Estes, portanto, seriam os 

membros integrantes do TP, que, a partir desse levantamento, foram indicados 

pelas áreas de apoio, a saber: Logística = 1; Estudo de Processos = 1; Laboratório = 

1; Recursos Humanos = 1; Gestão = 1; Manutenção = 5 ( 1 Coordenador Técnico, 2 

Mecânicos e 2 Instrumentistas). 

Contudo, identificou-se que as atividades de Logística, Laboratório, 

Recursos Humanos e Gestão, seriam desempenhadas em tempo parcial. Assim 

sendo, os envolvidos destas áreas não teriam participação e envolvimento a tempo 

integral no TP, mas, seriam acionados a participar das reuniões para integração de 

informações, com objetivo de manter o conceito de visão global do negócio. Um 

outro ponto que colaborou para esta decisão, foi a implementação da polivalência 

operacionais, onde os funcionários da operação foram treinados a desempenhar as 

tarefas simples e rotineiras normalmente desenvolvidas pelas áreas de apoio. Neste 

contexto, o TP passou a ter como componentes principais, a produção e a 

manutenção. 

Face à característica de composição, assumida pelo TP, e em função do 

objetivo do presente trabalho, o estudo de evolução do TP, será restrito à analise da 

implementação da integração manutenção-produção. 

• 5.2.1- INTEGRAÇAO "MANUTENÇAO - PRODUÇAO" 

A etapa seguinte de desenvolvimento do TP, constituiu-se no estudo, pelo 

TP, das atividades diárias com interação entre a manutenção e a produção. Uma 

5- No programa de polivalência operacional, conhecido Internamente como IFP, os operadores receberam treinamento de loglstica, 
gestao de estoques, pnHicas de laboratório e de manutençao (mecAnlca, elétrica e de instrumentaçao), em contrapartida, as pessoas 
da manutenção receberam treinamento acerca do processo de produçao. O treinamento foi conduzido, com auxilio externo, pelos 
membros do TP. 
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vez identificados os processos, o grupo escolheu os mais significativos, que 

envolviam um número elevado de etapas (com potencial de melhoria) e aplicou 

metodologi.as (ex.: análise de valor) para sua simplificação, redução de passos e 

maior agilidade. A análise foi feita considerando~se a situação atual, porém com 

vistas à uma situação futura mais performante, com maior flexibilidade, menor 

segmentação de tarefas e maior integração entre equipes. A fig. 5.5 apresenta o 

resultado desta análise, como exemplo, para o ciclo de intervenção de manutenção 

após falha6• 

MMm'l'ENÇÃO CORRETIVA 

CUS1'0 ACRBSC:IDO MB:IOS 

ANOMALIAS 

·CRIAR FLUXO P/ DETEcçAo E DIAGNÓSTlCO 

INTEGRACAO FUNCOES PRODUTIVAS 

·ADEQUAR TREINAMENTO P/ EXPANDIR ATUAÇAo 

• REAVAUAR DESCAlÇAo CARGOS Cl NOVAS FUNç0ES 

RECUSOSTP 

·DIMENSIONAR RECUSO& P/ TP EXEC. MANUTENçAo 
(EQUI'AMENTOS +ACESSO MATERIAL E 818TEMAS) 

• TP COM AUTONOMIA E METODOLOGIA P/ IMPLEMENTAR 
MELHORIAS (TRBN. SEGURANÇA DE PROCESSO) 

·l"fiEINAMENTO EM AJUSTAGeM E CALDERARIA P/ 
MEcANICos DE MANUTENÇAO 

• F0RMAÇAo CONCBTOS DE PROCESSO P/ TOOOS 

·AUTONOMIA P/ COMPRAS URGENTES 

• TP GERENCIA SEUS RECURSOS 

ÁREAS DE APOIO 

• QUALIDo1U)E ASSEGURADA E ATENDIMENTO RAPioo 

-~FORMA DE NEGOCIAÇAo P/ PLANEJAMENTO 
NO ATENDIMENTO 

• DEFIIIR FORMA P/ PEQUENOS APOIOS 
EX.: IOU)ADOR 112 HORA 

UBERAC0ES P/INTERVENCAO 

·REVER PROCESSO DE UBERACAO 
(NECESSIDADES+ DOCUMENtos+ AREM) 

·REVER DELEGAÇlQ Pii.AtERAÇ.\o PELO OPERADOR 
(LEGAL+ COMPEltNc!A) 

UBERACOES P/INTERVENCAO 

·IELMMADO ACBTE DO TRABALHO 

·ASSEGURAR REESTABELECIMENTO DO IISTEMA 

6- No ;argao da Usina Qui mica de Paullnia, a manutençao após falha e conheCida como manutençao corretiva. 
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Fig. 5.5 - Diagrama de análise de valor para a intervenção de manutenção corretiva , 

Paralelamente à etapa de análise das atividades, o TP passou por um 

período de treinamento e informação, constituído de: Visão Geral do "Negócio", 

Missão do Grupo, Conceitos de Gerenciamento e Relações Humanas, Metodologias 

e Ferramentas para trabalho em grupo7, Dinâmica de Grupo8 e Visitas a Outras 

Empresas. 

Em decorrência da análise do processo de inteiVenção de manutenção, o TP, 

em conjunto com a área de manutenção, estabeleceu um diagrama causa-efeito, 

apresentado na fig. 5.6, que traduz as necessidades a serem implementadas na 

área de manutenção. Em complemento, também foram geradas "Fichas Função", 

que descrevem as principais atividades a serem desenvolvidas pelos membros do 

TP. Após a elaboração, cada ficha função foi apresentada e discutida por todos os 

integrantes do TP. Um exemplo de uma "Ficha Função" é mostrada na fig. 5.7. 

-TREINAMENTO IET. SEO. PROCES. 
- FORMAÇAo B1 PROCESSOS NOVO 

PROCESSO 
DE 

MANUTENÇAO 

fig. 5.6 - Diagrama causa efeito, para alterar o processo de intervenções de manutenção 

7- Como metodologias e fenamentas de trabalho em grupo, foram abordadas técnicas tais como: diagramas causa-efeito, 
identificaçao de causa raiz, diagrama de afinidades, diagrama de Pareto, análise de problema potencial, diagrama custo X valor 
agregado, etc .. 
8- Um dos trabalhos desenvolvidos na Dinêmica de Grupo, foi, por exemplo, a elaboraçao de um trabalho de colagem, onde cada 
participante recebia apenas parte do material necessário. Isto forçava os participantes a realizarem trocas e acordos. 
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O processo adotado para a elaboração das análise de valor, diagramas 

causa-efeito e construção das fichas função, baseou-se em dividir o TP em diversos 

sub-grupos, que após a realização da sua análise especifica, promoviam uma 

"rodada" de conhecimento geral dos documentos elaborados, permitindo aos 

demais integrantes, não só a aprendizagem da análise realizada, como também a 

atuação como críticos da análise e, assim, possibilitando a troca de impressões e a 

complementação com visões diferentes àquela do sub-grupo que elaborou a 

análise. Cada sub-grupo preparou os seus fluxogramas, deixando-os fixados na 

parede de uma sala. Todos, então, passaram a percorrer os trabalhos fixados, e 

uma pessoa, que houvesse pertencido ao sub-grupo que criou determinado 

fluxograma, explicava-o aos demais, que debatiam entre si, questionavam e 

formulavam sua obsetvações, que eram apostas às etapas onde existia a dúvida ou 

a sugestão.- A metodologia mostrou-se eficaz e de grande poder motivador. As 

pessoas mostravam-se entusiasmadas em receber os comentários, alguns grupos 

alteraram ejou acrescentaram etapas. Ocorreram, inclusive, situações em que os 

documentos foram totalmente refeitos. 

FUNÇAO: MECANICA 
PLANEJAMENTO CONTROLE TAREFAS INFORMAÇOES 

-PLANEJAR E PRIORIZAR -REGISTRO DAS - PECIUENOS REPAROS EM -ICESSCJ A SISTEMAS 

EXECUÇÃO TAREFAS CONFORME 1NFORMAÇOEs lUBlJI.AÇOEs E EQUIPAMENTOS INFORMATIZADOS 

I'RAZOSTP ROTAllVOS 

-PREPARAÇÃO DE MATERlAIS P/ -PEQlJBIIOS RETOQUES EM - N'ORMAÇOEs OOBRE 

MERVENÇÃO ISOLAMENTO E PINn.RA RESULTADO 00 NEGOCio 

-RETIRAR/ COI.OCAR FUSíVEis E -INFORMAÇOes SOBRE aJSTOS 

GAVETASB..ET. DE MAM1lENÇÃO 

.a:suGAR CABOS E MOTORES - OEFINIÇOEs OOS PRAZOS E 

PRIORlDADES 

- UJBRR:A EQUIPAMENTOS 

REPARAOOS 

- OESUGAR SOf\DAS TEM?. NAS SUAS 

MERVEJII;ÓES 

- P.ARTlCIPA NA MONTAGEM DE 

ANDAIMES 

- PARTlCIPA/NXIMPN+fA 

UBERAÇ0Es DE EQUIPAMENTOS 

-~OUTRAS ESPECIAi.DACES 

OOTPAPOO 

-IDENTIRCA PONTOS DE MB.HORIA 

NAS INSTALAÇÕES 

-INFORMA TÊRM1NO 00 SERVIÇO -fig. 5.7- Exemplo de Ficha Funçao 
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• 5.3- A MUDANÇA ORGANIZACIONAL NA MANUTENÇAO 

Do ponto de vista operacional, o TP cumpriu seu objetivo em identificar as 

necessidades e propor soluções para a sua implementação. Contudo, do ponto de 

vista da função manutenção, restam alguns pontos a serem obsetvados. 

Evidentemente, como a implantação do TP está se dando a nível experimental, em 

uma única fabricação, não são esperados problemas imediatos. Contudo, faz-se 

necessário projetar o sistema para uma implementação total. 

Os técnicos de manutenção passam a integrar a equipe de produção, Essa 

integração acontece, inclusive, no plano fisico, uma vez que as pessoas da 

manutenção, integrantes do TP, exercem suas atividades diretamente na área de 

produção. Seu local fisico de trabalho, suas ferramentas, seus documentos, enfim, 

o seu "armário", passam a estar localizados junto à fabricação. Em outras 

palavras, eles deixam de "passar" pelas oficinas de manutenção. 

Face à complexidade das instalações e a constante evolução da tecnologia, é 

de se esperar que ao longo do tempo, seja necessária, por exemplo, a reciclagem 

técnica do pessoal da manutenção. Um outro ponto a considerar, refere-se ao 

canal de comunicação que deve ser estabelecido, diretamente, entre as pessoas 

deslocadas para o TP e a engenharia de manutenção, a gestão de materiais e as 

oficinas de execução. Neste sentido, deixam de existir os canais da hierarquia 

funcional na manutenção, fortalecendo-se o conceito de "fluxo de atividades". A 

proposta caminha no sentido tal, que o ramo do fluxo de informações, mostrado na 

fig. 3.5, passa a ter "mão dupla" de direção em todos os pontos, e este passa a ser 

o elo que liga as funções. A fig. 5.8, elaborada a partir da fig. 3.5, mostra a 

estruturação desta reorganização. 
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fig. 5.8 - Estrutura organizacional da manutenção baseada no ciclo de atividades 

As lideranças deixam de exercer o controle hierárquico funCional, para ater

se à "atividade" de prover os meios humanos, materiais e de infra-estrutura, para 

que o "sistema" tenha fluidez. O conceito a ser adotado, além de uma nova 

estrutura, é um novo modelo de gerenciamento, caracterizado por uma visão 

empresarial abrangente e de orientação voltada tanto para o cliente externo, como 

para o cliente interno. 

• 5.4- RESULTADOS 

O desenvolvimento dos trabalhos de formação, entrosamento e 

implementação da equipe do TP, iniciados em meados de 94, transcorreu até o 

final deste mesmo ano. O TP-Fenol entrou, portanto, em funcionamento, dentro da 

nova íllosofia de trabalho, no final do ano de 94. Nos primeiros meses de 95, já é 
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possível · constatar a variação em alguns dos indicadores quantitativos de 

manutenção. A tabela 5.1, apresenta resultados comparativos, entre os sistemas 

antigo e novo de trabalho. 

MÉDIA 94 ( SIST. ANT.) MÉDIA JAN-MAR/95 (IP} 
N°DEINTERVENÇ0ES 
MECÂNICA+ INSTRUM. 175 261 

SOLICITAÇÕES DIÁRIAS A 
MANUTENÇÃO CENTRAL 9,8 3,6 

HOMENS*hora/M~S 
DE MANUTENÇÃO 1.004 930 

CARTEIRA DE TRABALHO 
Hh514 Hh386 

CUSTO MENSAL DE 
MANUTENÇÃO kUS$ 65,4 kUS$ 62,6 

CUSTO MÉDIO POR 
INTERVENÇÃO US$374 US$ 240 

HOMENS*hora MÉDIO POR 
INTERVENÇÃO 5,7 3,6 

DISPONIBILIDADE DA 
INSTALAÇÃO 98,3% 99,3% 

tab. 5.1 - Indicadores de manutenção 

A partir dos dados da tabela 5.1, é possível inferir a melhora de performance 

obtida, apesar do custo médio de manutenção não apresentar, ainda, uma redução 

sensível. Contudo, podemos notar a ocorrência de uma redução na carteira de 

trabalho, ou seja, na quantidade de "Homens*hora" previstos para serviços em fase 

de "espera" para serem executados, que diminuiu em 24,9%. Em outras palavras, o 

TP está eliminando o trabalho "represado". 

Como ponto forte a destacar, temos o sensível aumento do número de 

intervenções realizadas, que elevou-se em 49,1%, tendo o custo médio por 

intervenção, baixado em 35,8%. Por outro lado, a quantidade de Homens*hora por 

intervenção, também sofreu uma redução considerável, baixando em 36,8%. Estas 

variações, em conjunto, constituem um indicador de que, atualmente, é realizado 

um "maior volume" de "intervenções menores". Tal fato, nos remete à inferência de 

que as consequências das falhas têm diminuido de "gravidade", como resultado de 
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uma maior interação, na área de fabricação, pelo pessoal de manutenção. Temos, 

portanto, um ·indicativo de que o sistema está evoluindo no sentido da 

"Manutenção Baseada em Condições" (ver 3.4.3). Ou seja, ao constatar uma 

variação inicial no comportamento dos equipamentos, uma intervenção antecipada 

resulta numa menor deterioração destes equipamentos, diminuindo o custo de 

reparação. Um dado que corrobora, esta análise, é a diminuição das solicitações · 

diárias à manutenção central, que caiu de 9,8 para 4,3, mostrando que houve um 

aumento dos reparos que podem ser feitos no campo, ou seja, que por serem de 

menor gravidade, prescindem da utilização de meios mais elaborados, ou de maior 

infra-estrutura para sua execução. Todo este contexto, vai se traduzir numa maior 

disponibilidade das instalações, como é possível observar, nos dados comparativos, 

onde a disponibilidade nos primeiros meses de 95, apresentou um aumento, 

passando de 98.3% ( média de 94) para 99.3% (janeiro a março de 95). 

Além dos dados quantitativos, podemos citar impressões qualitativas, 

colhidas junto aos lideres da área de engenharia de manutenção, da produção, da 

oficina central de manutenção, dos operadores e dos próprios . técnicos de 

manutenção. 

Segundo um engenheiro de métodos: "- Ficou mais fácil de conseguir as 

informações e as necessidades de priorizaçao; .. . e ficou mais fácil de executar as 

coisas." 

Para um dos lideres da oficin~ mecânica central: "- Bom negócio! Acabou a 

necessidade de programar os serviços. Tem uma equipe com várias especialidades 

em que um ajuda o outro; ... eles conseguem resolver lá, muitos dos problemas. Mas, 

nós sabemos que alguns vao chegar aqui, .. . com certeza .. " 
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Na visão de um coordenador de manutenção: "- O pessoal dá mais sugestões, 

participa mais dos problemas, .... se sente mais dono dn. instalaÇ{lo." 

Entre os técnicos de manutenção, os elogios ao TP continuam: "- Agora a 

coisa ficou muito mais fácil. Antes, tiriha que fazer pedido de manutenção, que ia prá 

um, depois prá outro, ... tinha que esperar material ... Hoje nlio! A fabricação fala, 

você pega o material e já vai logo fazen.dD. ... Também hoje, a gente sabe mais dn.s 

coisas .... Dá prá entender, porque tem que fazer uma coisa antes dn. outra .. " ; são os 

comentários de um técnico de manutenção mecãnica. Um instrumentista, por sua 

vez, comenta: "- Hoje a fabricaçtlo entende que nao dá prá fazer tudo ao mesmo 

tempo .. . mas também quando eles estl1o precisando, a gente dá um jeito de chegar 

junto. Também é muito mais fácil prá trabalhar,... por exemplo: quando precisa 

desmontar alguma coisa, a gente já pega um mecânico e leva junto, chega lá e 

resolve!"; e acrescenta: "- Como .a gente conhece mais o processo, fica mais fácil 

saber o que pega .... " 

Entre o pessoal de operação, o conceito também é de otimismo, verificado 

nas declarações de um técnico de operação: "- Melhorou porque deu mais liberdn.de, 

mais poder de decistio, agilidn.de no seroiço e comunicação fácil com a chefia. A gente 

tá com mais poder de decisl1o. .. . Quando trouxe a manutençao prá cá, deu maior 

contato com o pessoal.... Aí, se vê um grande ganlw... porque antes tinha que 

esperar.... agora vai direto . . . e rapidinlw faz as coisas. Se der um problema mtm 

aparelho ... eu já vou lá, e pego o instrumentista, ou mecânico, e resolve já! Também 

com o IFP, muita coisa a gente táfazendo." 

Existe, portanto, um consenso generalizado, de que o TP se traduz numa 

forma mais dinâmica e eficiente na realização do trabalho. Para a engenharia de 

manutenção, o fato dos técnicos de manutenção estarem convivendo com a 

produção, possibilita um melhor entendimento das necessidades de modificações e 
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melhorias, facilitando o encaminhamento das soluções. Para a oficina central de 

manutenção, a incidência de problemas graves diminuiu e a equipe se auto

programa segundo suas necessidades e prioridades. Para os técnicos de 

manutenção, eles se sentem valorizados e participantes do processo e, fmalmente, 

para a operação, cliente fmal dos seiViços de manutenção, a visão é de que os 

seiViços são executados com mais presteza e na medida das suas expectativas. 

Mas, existem também comentários, que mostram um outro lado do 

problema. Tais comentários9, fazem menção à um questionamento sobre a forma 

de remuneração dos integrantes do TP. O que se depreende, é que os membros da 

equipe (operadores e técnicos de manutenção), à parte de sentirem-se motivados 

na realização de suas tarefas, entendem que, atualmente, sua carga de 

responsabilidades, suas competências e o volume de trabalho desempenhado, 

aumentaram. Por outro lado, também têm a percepção de que está ocorrendo um 

aumento de produtividade e, em consequência, existe "ganho" por parte da 

empresa. Advém daí, o questionamento quanto à sua participação nesses ganhos, 

que têm como origem, na visão dos integrantes do TP, o resultado do seu próprio 

trabalho. Esta observação, demonstra o aparecimento de uma fraqueza, ainda não 

contemplada, na nova forma de trabalho. 

9- Oeilcamos de apresentar os comentários, tais como foram feitos, por solicltaçao dos envolvidos. 
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• 6-CONCLUSOES 

A "intimidade" proporcionada pelo trabalho conjunto dos profissionais de 

manutenção e operação, associada a um maior grau de autonomia na condução e 

consecução das suas atividades, pode criar uma forma de trabalho alinhada, que 

proporciona um aumento da eficiência e da flexibilidade da organização. Na 

indústria de processo contínuo, onde o trabalho é pouco provido de relação 

sensorial com o produto, tornado quase invisível, existindo a necessidade de 

"imaginar", o "como" a produção está se desenvolvendo, ou o "porque" ela se 

desenvolve desta ou daquela forma, o domínio coletivo e o enriquecimento do 

conteúdo das tarefas, de cada um dos componentes do "Time de Produção", faz 

com que o potencial individual seja melhor utilizado, aumentando a produtividade, 

a satisfação, o comprometimento, a motivação e outras características de 

desempenho. 

A mudança para um sistema integrado "produção-manutenção", exige um 

cuidadoso planejamento, uma forte carga de treinamento e uma orientação dos 

líderes, que precisam repensar como seu trabalho será feito, de forma sensível às 

necessidades da equipe. Um dos pontos importantes do processo de mudança, foi 

o intenso debate, de forma a que todos pudessem compreender os aspectos das 

responsabilidades de seus liderados e atuassem como facilitadores das atividades 

doTP. 

Contudo, seria exceder o nosso limite, afirmar que o modelo de integração, 

no conteúdo e na forma, como foi proposto, representa o melhor que pode ser feito. 

Da própria experiência realizada, identificamos ao menos uma fraqueza, 

que, se até o momento e ao nosso ver, não exerceu efeito comprometedor, isto não 

significa que deva ser desconsiderada. A questão da remuneração, ou da 
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participação nos ganhos advindos da mudança na forma de trabalho, parece-nos 

muito importante e merecedora de estudo complementar. Segundo Lawer [38], a 

utilização de uma abordagem de avaliação das competências e o pagamento de 

acordo com o número e tipo de habilidades, ao invés do pagamento pela avaliação 

do cargo, traz vantagens no sentido de criar uma equipe flexível e altamente 

treinada. Ao mesmo tempo, promove o desenvolvimento de equipes eficazes, 

porque os indivíduos envolvidos compreendem e sabem como fazer todo o trabalho, 

pelo qual a equipe é responsável. Mas, o próprio Lawer admite o risco de investir

se no desenvolvimento destas habilidades da equipe, acima do que justifique a sua 

produtividade. Para Parker [56], o termo "partilha de ganhos" vem ganhando 

notoriedade, à medida que as empresas procuram reagir à pressão pela 

recompensa do trabalho em equipe. Mas, existem questões a serem resolvidas: 

- Como avaliar as economias de custo ou os ganhos de produtividade 

alcançados pelas equipes? 

- Como recompensar as pessoas que oferecem o "suporte", para que as 

equipes obtenham os seus resultados? 

- Como estabelecer a relação entre o desempenho da equipe e a recompensa 

(de remuneração efou de status), de forma que seja assimilada? 

A última das questões nos remete à um novo problema. No paradigma da 

organização funcional, em hipótese e por exemplo, um técnico de manutenção 

mecânica, ao iniciar a carreira, teria como expectativa de evolução, os seguintes 

"cargos": auxiliar técnico de manutenção; técnico de manutenção; técnico 

especializado de manutenção; contra-mestre ou supervisor de manutenção; e 

assim por diante, ao longo do tempo, galgaria os "degraus" da hierarquia. Ao ser 

integrado à uma equipe, o que importa é a sua competência para com a equipe, e 

não o título do cargo. Mas, e para o indivíduo? Como ele vai "reconhecer" a sua 
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evolução profissional? Como sua ansiedade de evolução efou de realização será 

satisfeita? 

A mudança cultural, que é atualmente tão debatida, será necessária. Mas, 

será possível acelerar a mudança da cultura dentro da empresa, na velocidade em 

que a competitividade empresarial e os avanços da tecnologia, o exigem? 

Um balanço do que abordamos ao longo deste trabalho, permite uma 

resposta à questão central: A integração das equipes no processo produtivo nos 

mostra uma forma organizacional, mais eficiente e dinâmica. Porém, existem 

questões correlacionadas, que necessitam de estudo e pesquisa para a 

compreensão da sua interação, influência e evolução. 
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