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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1.1 A diversidade de missões e características das Unidades do Exército Brasileiro 
(EB), seja em adestramento, cursos ou operações reais, exige a manipulação de 
cargas individualmente ou em grupos. A história militar relata que, independente de sua 
função operacional, a condução e a manipulação de cargas individuais ou coletivas 
pesadas fazem parte do cotidiano do combatente terrestre. 

1.2 Essas atividades militares exigem do combatente um bom nível de 
condicionamento muscular e articular, pois solicitam esforço de diversas articulações e 
músculos dos membros superiores, inferiores e do chamado “Core”1. Estes agem de 
forma simultânea e equilibrada para estabilizar a coluna, pelve e dorso, proporcionando 
movimentos mais consistentes e precisos dos braços e pernas. 

1.3 Novas tecnologias e a necessidade de melhorar a proteção do combatente 
contribuem para o aumento da carga transportada e exigem movimentos curtos e de 
alta intensidade sob diversos ambientes e condições operacionais, com materiais 
pessoais e coletivos necessários ao cumprimento das missões (MALADOUANGDOCK, 
2014). 

1.4 Embora haja tecnologias concluídas ou em desenvolvimento para auxiliar na 
redução da carga do soldado, como sistemas de aeronaves não tripuladas (SIURU, 
2010) e exoesqueletos (PAPPALARDO, 2004), nem sempre estão acessíveis ou são 
viáveis em apoio ao soldado no transporte de carga (STRINGER, 2000). Assim, o 
transporte e a manipulação de cargas pesadas caracterizam-se como tarefas 
necessárias para o treinamento militar. 

1.5 Assim, alguns questionamentos podem surgir, como: quanto um soldado pode 
transportar sem comprometer a sua eficiência operacional, 25 kg, 50 kg, 50% do seu 
próprio peso? No ambiente militar, a variedade de especializações, a especificidade e 
as necessidades das missões dificultam esta resposta.  

1.6 O transporte de material por tropas pode ser tornar fator crítico, já que a sobrecarga 
inadequada pode levar à fadiga excessiva, reduzir a mobilidade e prejudicar a 
capacidade operacional. Historiadores militares citam numerosos exemplos onde 
cargas pesadas, direta ou indiretamente, resultaram na redução do desempenho, 
mortes desnecessárias e batalhas perdidas (LOTHIAN, 1921; CARRE, 1952; DUBIK e 
FULLERTON, 1987; MARSH, 1983). 
___________________ 
1. O “Core” é formado pela musculatura que circunda nosso centro de gravidade (a região próxima à cicatriz umbilical), ou seja, são
os músculos abdominais, da região lombar, pelve e quadril responsáveis pela sustentação e estabilização de praticamente todos os 
movimentos de nosso corpo. 
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1.7 As alterações da postura humana, decorrentes do transporte de carga, podem levar 
ao comprometimento anatômico/funcional da coluna vertebral e provocar lesões, que 
ocorrem em função do peso carregado, da forma de transporte e da condição física dos 
militares e por isso deve ser objeto de estudo e orientação pelo Comando. 

1.8 Neste Caderno de Instrução, devido à ampla gama de atividades militares que 
envolvem o transporte, sustentação ou manipulação de carga individual, será tratado 
especificamente do transporte de carga individual com mochilas e equipamentos 
individuais portáteis, por ser uma atividade comum a todos os militares em sua 
formação ou adestramento. 

1.9 O objetivo deste Caderno de Instrução é fornecer uma visão geral de aspectos 
biomecânicos, fisiológicos e médicos do transporte de carga individual em marchas 
militares, apresentando sugestões para reduzir o estresse muscular, otimizar o 
treinamento físico e prevenir lesões. 

Fig 1-2 

Fig 1-1 
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CAPÍTULO II 
TRANSPORTE DE CARGA INDIVIDUAL EM MARCHAS MILITARES 

2.1 IMPLICAÇÕES DO TRANSPORTE DE CARGA INDIVIDUAL PARA O COMBATENTE 

2.1.1 A ação de transportar 
cargas em mochilas mobiliza 
diversos segmentos corporais. 
Estes sofrem alterações biomecâ-
nicas independente da velocidade 
de progressão ou peso da carga 
(HARMAN et al.,1992; POLCYN et 
al., 2000).  

2.1.2 Cargas pesadas não se movem em sincronia com o tronco, causando estresse 
cíclico dos músculos das costas, ligamentos e coluna vertebral. Entre as alterações na 
cinemática da marcha, encontram-se a redução do comprimento da passada, aumento 
da cadência, maior inclinação da pelve e flexão do quadril, aumento na amplitude de 
movimento de flexão/extensão do joelho e rotação pélvica (KNAPIK et al., 2004; 
XINGDA QU et al., 2011; WANG et al., 2012). 

2.1.3 Sem adaptação postural, o centro de massa de todo o corpo é transferido para 
trás, o que pode comprometer o equilíbrio. A fim de evitar isso, a inclinação do tronco 
para frente ajusta a postura durante a marcha, de modo que a projeção do centro de 
massa permaneça dentro da base de apoio do corpo. Desse modo, o equilíbrio pode 
ser mantido e reduz-se o choque no contato com o solo. Essa inclinação adicional do 
corpo para frente tende a trazer o centro de massa para cima da metade da frente do 
pé, o que pode aumentar o estresse mecânico nessa região e, consequentemente, dor 
e inchaço. 

Fig 2-1 

2.1 IMPLICAÇÕES DO TRANSPORTE DE CARGA 
INDIVIDUAL PARA O COMBATENTE 
2.2 PRINCIPAIS MÚSCULOS ATUANTES NA MARCHA 
COM MOCHILA 
2.3 POSSÍVEIS LESÕES DECORRENTES DO 
TRANSPORTE DE CARGA INDIVIDUAL EM MARCHAS 
2.4 ORIENTAÇÕES PARA O TRANSPORTE DE CARGA 
INDIVIDUAL EM MARCHAS 
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Fig 2-2 

2.1.4 Os ajustes do corpo em marcha com mochila visam a absorver o aumento das 
forças de reação do solo no calcanhar, buscar a estabilidade e fornecer maiores forças 
propulsoras, necessárias devido ao aumento da carga transportada. No entanto, as 
alterações podem desencadear tensão na região dorsal, articulações e lesões 
musculares. A exposição repetida a estas tensões mecânicas associadas pode gerar 
lesões agudas e crônicas (ATTWELLS et al., 2006).  

2.1.5 O transporte de cargas pesadas tem sido uma necessidade importante para 
soldados do mundo todo e continua a ser uma parte essencial das operações. Estudo 
de Billing et al. (2014) relata declínio de mobilidade a cada quilograma adicionado à 
carga externa, havendo grande diferença nas respostas individuais a cargas externas 
durante movimentos táticos de combate. Em testes específicos, essa redução de 
desempenho pode chegar a 25%, tanto para homens quanto para mulheres, o que 
poderia impactar negativamente a eficácia e a capacidade de sobrevivência do 
combatente (MARTIN e NELSON, 1985).  

2.1.6 Pesquisas também indicam alterações na pontaria, menor distância em 
lançamento de granadas, maior gasto energético e alterações na biomecânica do 
movimento e postura. Com o aumento da massa transportada, existem decréscimos 
sistemáticos na execução de tarefas, tais como corridas mais longas, sprints curtos, 
corridas de agilidade, subida em escadas e percursos com obstáculos (HARMANETAL, 
1999; HSIAO e SIMEONOV, 2001; TRELOAR et al., 2011; LARSEN et al., 2012).  

2.1.7 Aumentar a carga transportada leva ao aumento no tempo para completar um 
percurso em circuito operacional e ao aumento no custo metabólico (POLCYN et al., 
2000). Martin e Nelson (1985) também apontam que o aumento sistemático na carga 
diminui o rendimento. O transporte de carga de 36 kg aumentou em cerca de 25% o 
tempo de execução de tarefas combativas para ambos os sexos. 
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2.1.8 A queda no desempenho de algumas tarefas está estimada em cerca de 1% por 
quilo de carga (HOLEWIJN, 1992; MALADOUANGDOCK, 2014). Com relação ao 
posicionamento da carga na mochila, tanto a colocação de carga na parte alta como na 
baixa da mesma implicam na projeção do corpo para frente, mas esse efeito é maior 
para concentração de carga na parte baixa da mochila (BLOOM e WOODHULL-
MCNEAL, 1987). 

2.1.9 Neste contexto, entender os efeitos do transporte de cargas pesadas sobre a 
variabilidade da marcha é fundamental e pode servir para atuar na prevenção de lesão, 
além de fornecer dados para treinamento específico.  

2.2 PRINCIPAIS MÚSCULOS ATUANTES NA MARCHA COM MOCHILA 

2.2.1 Soldados devem desenvolver e manter níveis elevados de aptidão física para as 
tarefas de desempenho desgastantes. No entanto, a rotina necessária para alcançar e 
sustentar a capacidade física elevada pode resultar em lesão muscular. A força é um 
fator de influência na capacidade de transporte de carga, porque é necessária para 
suportar e mover esse peso adicional (MALADOUANGDOCK, 2014). 

2.2.2 Deve ser considerada a importância da ação dos músculos glúteos durante a 
marcha (NEUMANN, 2006). No apoio inicial, o glúteo máximo responde à carga 
posicionando o quadril em extensão. Durante a fase de apoio único, aproximadamente 
66% da força de reação da articulação do quadril é tida como originada dos músculos 
abdutores, em particular o músculo glúteo médio (DAVID J., 2005; NEUMANN, 2006). 
Também são citadas as porções anteriores e posteriores dos músculos glúteos médio, 
que agem em conjunto para controlar o quadril, opondo-se à sua rotação interna 
(PANDY, 2010). Alterações da biomecânica da marcha são apontadas quando há 
deficiência no desempenho muscular. Por exemplo, quando o músculo glúteo máximo 
está enfraquecido, pode haver uma impulsão do tórax para trás no momento do contato 
inicial para manter a extensão do quadril do membro inferior de apoio (DAVID J., 2005). 

Fig 2-3 

QUANTO MAIS PERTO O CENTRO DE GRAVIDADE CORPORAL SE 
ENCONTRAR DA CARGA, MAIS FÁCIL SERÁ CARREGAR A MOCHILA. 
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2.2.3 Estudo de Knapik et al. (1990) indica que a força abdominal é uma das medidas 
fisiológicas de maior associação com o tempo de marcha em estrada, pois serve para 
estabilizar o torso (DZIADOS et al., 1987). A força dos músculos extensores do quadril 
dos músculos glúteos pode ajudar a aumentar a velocidade com que uma determinada 
carga pode ser transportada (HASLAM et al., 2000). 

2.2.4 Não existe um consenso na literatura sobre a ação dos músculos do “core”. 
Sabe-se que, em geral, eles controlam a extensão do tronco e dorso e quando 
contraídos estabilizam a coluna vertebral, a pelve e a cintura escapular, dando suporte 
e equilíbrio para movimentos vigorosos e/ou precisos das extremidades.  

Glúteos 
Ísquiostibiais:

Panturilha 

Fig 2-7 

Reto femoral

Vasto intermédio 

Vasto lateral
Vasto medial

    Patela 

Principais extensores de joelho

Principais extensores de quadril 

Fig 2-4 Fig 2-5 

Fig 2-6 

Fig 2-8 
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2.2.5 Estudos indicam que baixos níveis de aptidão têm sido associados ao aumento 
do risco de lesão durante as tarefas de transporte de carga (JONES, 1983; KNAPIK, 
2000). 

2.3 POSSÍVEIS LESÕES DECORRENTES DO TRANSPORTE DE CARGA 
INDIVIDUAL EM MARCHAS 

2.3.1 Estudo de Knapik (2000) envolvendo aspectos fisiológicos, biomecânicos e 
médicos relacionados ao transporte de carga por soldados relata que, entre os mais 
frequentes problemas médicos associados a esta atividade, estão as bolhas nos pés 
(lesão mais comum, Fig 2-9), dor nas costas, metatarsalgia1, dor nas pernas, entorses, 
dor no joelho e contusão nos pés (Fig 2-10). Knapik et al (1992) e Reynolds et al (1999) 
relataram entre 1% e 3% de incidência de dor no joelho (2 casos de 335 soldados) 
após 16 km e 20 km de marcha, mas com afastamento da funções por vários dias. 

2.3.2 Outra lesão comum é a “paralisia da mochila”, que constitui uma lesão 
incapacitante amplamente relatada e associada ao pinçamento do plexo braquial (Fig 
2-11) pela alça da mochila nas axilas, causando perda de sensibilidade e a falta de 
controle muscular na mão, braço e ombro. Geralmente, os sintomas incluem dor, 
dormência e dificuldade de movimento. 

_______________ 
 

A MASSA MAGRA É IMPORTANTE PARA O TRANSPORTE DE CARGA 
EFICIENTE. 

1. Metatarsalgia é o nome dado à dor no metatarso, ou seja, à dor na parte frontal do pé. Os metatarsos são os ossos dos pés que
se encontram entre os ossos que formam o tornozelo e ossos dos dedos dos pés e, a metatarsalgia é a dor de um ou mais desses 
ossos. 

Fig 2-10 Fig 2-9 

Fig 2-11 
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2.3.3 Em marcha militar com mochila pesada, o esforço elevado e movimentações 
bruscas podem provocar cãibras, cansaço muscular exagerado e distensões. Esse 
estiramento excessivo (distensão muscular) também é seguido de intensa dor. 
Contrações musculares bruscas normais em marcha em terrenos acidentados podem 
afetar os tendões, resultando, em certos casos, no seu rompimento da articulação. 

2.4 ORIENTAÇÕES PARA O TRANSPORTE DE CARGA INDIVIDUAL EM 
MARCHAS 

Apesar das constantes mudanças tecnológicas, o combatente continua e, 
possivelmente, continuará a transportar cargas pesadas. Deve-se procurar soluções de 
forma a minimizar os riscos de lesão, preservando a eficiência operacional ao máximo. 
Sugere-se as seguintes ações relacionadas ao transporte de cargas pesada: 
a) adequação da carga transportada pelo militar de acordo com a missão a ser
desempenhada, já que reduz o custo de energia, aumenta o conforto, podendo diminuir 
alguns tipos de lesões como as bolhas, dores nas costas e metatarsalgia.(fazer 
análises realistas de risco e conduzir apenas o equipamento necessário para a 
missão); 
b) a incidência de bolha (lesão mais comum) pode ser reduzida, mantendo os pés
secos com o uso de meias interiores de poliéster combinadas com meias exteriores 
mais grossas, com o uso de antitranspirantes e com mudanças frequentes de meias; 
c) a utilização de palmilhas e distribuição da carga de maneira mais uniforme ao redor
do tronco pode também reduzir a incidência de bolhas; 
d) o treinamento físico aeróbio de qualidade e voltado para as demandas da marcha 
militar aumenta o rendimento da atividade e pode reduzir a incidência de fraturas por 
estresse; 
e) a melhora do condicionamento aeróbico, o fortalecimento de membros inferiores, da
parede abdominal e de tronco contribuem para a prevenção e segurança da tarefa de 
transporte de carga em mochilas; 
f) distribuir a carga no interior da mochila em função do tipo de terreno: em estradas ou
caminhos nivelados, a colocação de objetos pesados na porção alta da mochila é 
preferível para reduzir o custo de energia, manter uma postura corporal mais vertical e, 
possivelmente, reduzir os problemas na coluna lombar. Em terrenos irregulares, uma 
distribuição mais uniforme da carga dentro da mochila pode ser mais útil para manter a 
estabilidade corporal durante o deslocamento; 
g) a utilização do cinto de quadril da mochila pode transferir parte da carga vertical, a
partir da parte superior das costas e ombros, para os quadris. Também fornece 
benefícios secundários de exigir menos ativação dos músculos do tronco, facilitando, 
assim, uma melhor estabilidade no padrão de marcha; 
h) incentivo do trabalho individual de fortalecimento do “core” pós-sessões de TFM;
i) realização, nos intervalos de marchas, dos alongamentos específicos propostos:
Gastrocnêmios (Fig 2-12), Sóleo (Fig 2-13), Quadríceps (Fig 2-14), Lombar (Fig 2-15) e 
Adutores (Fig 2-16). 

ANDAR RÁPIDO E TRANSPORTANDO CARGA PESADA, SEM 
PREPARAÇÃO ADEQUADA, AUMENTA O RISCO DE LESÕES. 
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REALIZAR ALONGAMENTOS APÓS O SEU TREINAMENTO E NOS 
INTERVALOS DAS MARCHAS.

Fig 2-12 Fig 2-13 Fig 2-14 

Fig 2-15 Fig 2-16 
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CAPÍTULO III 
ORIENTAÇÕES PARA OS PROGRAMAS DE TREINAMENTO FÍSICO 

3.1 A ESPECIFICIDADE DO PROGRAMA 

3.1.1 O desenvolvimento de pro-
gramas especiais de treinamento 
físico pode melhor condicionar a 
tropa para o transporte de carga e 
minimizar os riscos de lesão. O treinamento físico regular, que inclui exercícios 
aeróbicos, exercícios de resistência e ambientação progressiva de marcha em estrada, 
pode melhorar o desempenho do transporte de carga e reduzir alguns tipos de lesões 
(KNAPIK, 2000). É interessante que a marcha seja realizada pelo menos uma vez por 
mês (ou conforme necessidade operacional), com cargas de dotação que os soldados 
transportam normalmente em operações. As cargas e as distâncias devem ser 
aumentadas gradualmente ao longo das sessões até que o nível de manutenção seja 
alcançado. 

3.1.2 Os novos integrantes da Unidade devem ser adaptados através do mesmo 
programa gradual. O VO2 máximo (taxa máxima que o organismo de um indivíduo 
consegue captar e utilizar o oxigênio do ar que está inspirando durante um exercício 
físico) é um dos principais determinantes da capacidade do transporte de carga 
(HAISMAN, 1988). Logo, há a necessidade do desenvolvimento e, principalmente, da 
manutenção dos padrões mínimos de atividades cardiorrespiratórias, de acordo com o 
manual EB20-MC-10.350. Knapik et al. (1990) encontraram uma relação 
estatisticamente significativa entre o tempo de conclusão de marcha de estrada e o VO2 
durante 20 km com 46 kg de carga na mochila. Tanto o treinamento cardiopulmonar 
quanto o neuromuscular devem ser realizados em conjunto para obter melhora na 
capacidade de marcha em estrada, pois treinar apenas um dos métodos não se mostra 
eficiente (KRAEMER et al., 1987; KNAPIK, 1990). É provável que um programa de 
condicionamento que se concentre no desenvolvimento de força e potência e 
desenvolva a capacidade aeróbica simultaneamente traga melhores resultados nas 
exigências de combate atuais (MALADOUANGDOCK, 2014). O treinamento utilitário, 
previsto no manual EB20-MC-10.350, auxilia no aprimoramento e na manutenção da 
eficiência do sistema cardiopulmonar e neuromuscular.   

3.1.3 O OTFM, ao confeccionar o Quadro de Trabalho Semanal de sua Unidade, deve 
observar os detalhes mencionados neste Caderno de Instrução e levar em 
consideração a proximidade de atividades de marchas previstas no calendário anual 
bem como os meios disponíveis em sua Organização Militar. 

 3.1 A ESPECIFICIDADE DO PROGRAMA 
 3.2 A IMPORTÂNCIA DA ESTABILIZAÇÃO DO TRONCO 
 3.3 POSTURA DURANTE OS EXERCÍCIOS DE 
6ESTABILIZAÇÃO DE TRONCO
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3.2 A IMPORTÂNCIA DA ESTABILIZAÇÃO DO TRONCO 

3.2.1 Os exercícios para o “core” geram resistência muscular localizada para os 
músculos profundos do tronco, que são muito difíceis de serem alcançados com outras 
atividades, pois é necessária bastante consciência corporal para atingi-los. O 
fortalecimento destes músculos garante o equilíbrio necessário para as atividades 
diárias e operacionais e também para a transferência de força adequada durante os 
movimentos do militar como, por exemplo, no transporte de carga com mochila, uso do 
colete balístico e outros acessórios de combate. O aumento da resistência dos 
músculos abdominais e profundos do tronco também pode reduzir o risco de dores 
lombares.  

3.2.2 Quando nosso organismo é desafiado previamente com estímulos específicos, 
exigindo trabalho gradual de nossa musculatura periférica ou cardíaca, teremos, 
evidentemente, melhor desempenho em uma situação futura de desafio de força 
(O’SULLIVAN, 2000; LIEBENSON, 2000). A ausência de exercícios específicos para 
estes músculos provoca o seu enfraquecimento natural com o passar do tempo, 
aumentando as chances de desenvolver ou piorar a dor nas costas. Enquanto os 
músculos anteriores e posteriores de coxa são usados frequentemente quando 
caminhamos ou subimos um degrau, os músculos profundos do tronco e os músculos 
abdominais são, usualmente, deixados inativos. Se não forem exercitados, tendem a se 
enfraquecer com a idade. 

3.2.3 Músculos do tronco comprometidos podem também provocar distúrbios na 
estrutura óssea da coluna, devido à postura incorreta proveniente de fraqueza 
muscular, elevando o risco de dor ou lesão na coluna. Estes fatores são agravados nas 
condições de marchas militares com transporte de carga. Consequentemente, o 
fortalecimento dos músculos paravertebrais e abdominais pode proteger contra lesões, 
respondendo eficientemente ao estresse e melhorando a postura. 

3.3 POSTURA DURANTE OS EXERCÍCIOS DE ESTABILIZAÇÃO DE TRONCO 

3.3.1 A postura ereta humana constitui um grande desafio à natureza. Andar sobre 
duas pernas, com a coluna na vertical é uma tarefa que causa impacto sobre as 
regiões lombar e sacroilíaca, pois elas devem sustentar o peso do tronco, além da 
cabeça, pescoço e braços, sem contar o peso adicional que pode estar sendo levado 
nas mãos, mochila ou por problemas de obesidade.  

3.3.2 Logo, a má postura durante a execução de qualquer exercício corporal pode 
causar várias lesões musculoesqueléticas, podendo levar à fadiga, tensão muscular e, 
consequentemente, dor. Além disso, a postura deficiente pode afetar a posição e a 
função de alguns órgãos vitais, particularmente na região abdominal. A ênfase 
excessiva na força muscular, sem a coordenação motora adequada e a estabilidade 
necessária ao tronco, pode tornar os exercícios ineficientes. 
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Cuidados 

- Em caso de dúvida nos exercícios, pedir orientação ao OTFM.  
- Realizar atividade física com orientação. 
- Fazer cada  exercício de forma lenta e controlada. 
- Utilizar  e  alcançar   movimentos  completos,  sempre  dentro   dos 

limites naturais e sem forçar as articulações. 
- Realizar regularmente e de forma equilibrada o treinamento cardiopulmonar,neuro-
muscular e utilitário. 

MANTER UMA BOA POSTURA  A FIM DE PERMITIR UMA BOA 
TÉCNICA DE EXECUÇÃO DOS EXERCÍCIOS.
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CAPÍTULO IV 
SUGESTÃO DE PROGRAMA DE TREINAMENTO FÍSICO COMPLEMENTAR 

VISANDO A ESTABILIZAÇÃO DO TRONCO  

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

4.1.1 Após a leitura desse material, fica evidente a 
ação e a influência das principais musculaturas 
envolvidas no transporte de carga individual. As 
orientações previstas no manual EB20-MC-10.350 relativas aos programas de 
treinamento são suficientes para satisfazer às necessidades impostas pela marcha 
militar. No entanto, percebe-se, ainda, a necessidade de atenção especial aos 
exercícios de fortalecimento do “core”, apesar destes já estarem inseridos no manual 
de TFM (EB 20-MC-10.350). 

4.1.2 O objetivo, nesse ponto, é apresentar um programa de treinamento 
complementar baseado em um circuito em forma de pentágono, onde os exercícios 
deverão ser executados seguindo o sentido horário e baseados no tempo de execução 
ou no número de repetições. Nele, procuramos exercitar não somente a musculatura de 
membros inferiores e cintura escapular, mas principalmente os músculos abdominais, 
paravertebrais, estabilizadores da coluna e os músculos profundos do tronco, 
comprovadamente importantes, não somente para a atividade de transporte de carga, 
como também para todos os gestos motores fundamentais. Tanto os exercícios 
singulares quanto os quatro pentágonos (A, B, C e D) seguem os princípios de volume 
e intensidade numa sequência lógica. 

4.1.3 O OTFM deve respeitar a progressão pedagógica dos diferentes níveis de 
condicionamento físico e a individualidade biológica dos indivíduos. De maneira alguma 
esse programa substitui o uso de equipamentos para fortalecimento neuromuscular 
(PTC, Ginástica Básica ou Musculação). No entanto, pode auxiliar na manutenção da 
condição física na ausência destes, servir de complemento de sessão de treinamento 
normal ou ser uma opção para os militares em missões isoladas. 

4.1.4 Antes de começar tal programa de treinamento, é importante que o militar seja 
examinado por um profissional de saúde, a fim de identificar doenças, restrições de 
movimentos ou contraindicações a certos tipos de exercícios, em particular se tiver 
algum problema de saúde como patologias cardíacas, diabetes, pressão sanguínea 
elevada ou alguma lesão anterior no joelho ou na coluna. 

4.2 DESCRIÇÃO DOS EXERCÍCIOS 

A seguir, será apresentada a descrição de cada exercício que irá compor a sugestão de 
programa de treinamento. Antes de iniciar, é necessário que o executante esteja 
ambientado com cada exercício para aperfeiçoar a realização e não prejudicar o 
treinamento devido à má postura ou execução incorreta. Os exercícios dos vértices do 

 4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 4.2 DESCRIÇÃO DOS EXERCÍCIOS 
4.3 PENTÁGONOS

4-1 

EB60-CI-27.401



EB60-CI-27.401 

pentágono são comuns, variando apenas o número de execuções. Já os exercícios das 
laterais sofrem variação na intensidade de acordo com a progressão.  

4.2.1 Exercícios do Pentágono A 

a. Ponte bipodal isométrica
Em decúbito dorsal, elevar o quadril mantendo o tronco, cabeça e braços levemente 
afastados e apoiados no chão. Sustentar a posição durante o tempo previsto (Fig 4-1). 

b. Parada com apoio de frente
Em decúbito ventral, elevar o corpo ficando apoiado nos cotovelos e na ponta dos pés. 
Mantenha o tronco e pernas alinhados, sustentando esta posição durante o tempo 
previsto (Fig 4-2). 

c. Triângulo com apoio no braço esquerdo/direito
O militar deve apoiar o braço direito/esquerdo no solo, mantendo o braço flexionado em 
um ângulo de 90° e o corpo reto, com os joelhos e pés unidos. Sustentar a posição no 
tempo previsto. Após isto, inverter o braço de apoio (Fig 4-3). 

Fig 4-1 

Fig 4-2 

Fig 4-3 
4-2 

EB60-CI-27.401



EB60-CI-27.401 

d. Apoio inverso unipodal (apoio no pé esquerdo/direito) com um joelho
flexionado e outro estendido 
Em decúbito dorsal, o militar deve apoiar os braços e um pé (direito/esquerdo) no solo, 
estendendo completamente a perna oposta. Manter o tronco alinhado com a perna 
estendida e joelho do pé de apoio flexionado a 90°. Sustentar a posição no tempo 
previsto. Após isto, inverter o pé de apoio (Fig 4-4). 

e. Abdominal supra
Em decúbito dorsal, o militar deve elevar as pernas num ângulo de 90°. Realizar a 
flexão de tronco e retornar à posição inicial. Executar o máximo de repetições no tempo 
previsto (Fig 4-5). 

4.2.2 Exercícios do Pentágono B 

a. Ponte bipodal com elevação de quadril
Em decúbito dorsal, o militar deve tomar a posição de ponte, elevando o quadril e 
mantendo o tronco, cabeça e braços levemente afastados e apoiados no chão. Realizar 
a ação de elevar e baixar o quadril, repetindo ao máximo o movimento no tempo 
previsto (Fig 4-6). 

Fig 4-6 

Fig 4-5 

Fig 4-4 

4-3 

EB60-CI-27.401



EB60-CI-27.401 

b. Parada com apoio de frente e movimento de horizontal de ombros
Em decúbito ventral, o militar deve elevar o corpo, ficando apoiado nos cotovelos e na 
ponta dos pés. Manter o tronco e pernas alinhados. Iniciar o movimento dos ombros 
para frente e para trás, tomando a articulação do cotovelo como pivô. Manter esta ação 
durante o tempo previsto (Fig 4-7.a e 4-7.b). 

c. Triângulo com apoio no braço esquerdo/direito e elevação de quadril
O militar deve apoiar o braço direito/esquerdo no solo, mantendo o braço flexionado em 
um ângulo de 90° e o corpo reto, com os joelhos e pés unidos. Realizar a ação de 
elevar e baixar o quadril, repetindo ao máximo o movimento no tempo previsto. Após 
isto, inverter a posição do braço de apoio (Fig 4-8). 

Fig 4-7.a 

Fig 4-7.b 

Fig 4-8 
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d. Apoio inverso unipodal (apoio no pé esquerdo/direito) com as duas pernas
estendidas 
Em decúbito dorsal, o militar deve apoiar os braços e um pé (direito/esquerdo) no solo, 
estendendo completamente a perna do pé de apoio. Deve elevar o quadril mantendo a 
outra perna totalmente estendida acima da linha dos quadris. Sustentar a posição no 
tempo previsto. Após, inverter o pé de apoio (Fig 4-9). 

e. Abdominal supra com rotação de tronco
Em decúbito dorsal, o militar deve elevar as pernas num ângulo de 90°. Realizar a 
flexão de tronco juntamente com a rotação para a direita e para a esquerda sem 
retornar à posição inicial. Executar o máximo de repetições no tempo previsto (Fig 4-10). 

4.2.3 Exercícios do Pentágono C 

a. Ponte unipodal com extensão e movimento vertical de perna
Em decúbito dorsal, o militar deve tomar a posição de ponte com apoio em um pé 
(esquerdo/direito), elevando o quadril e mantendo o tronco, cabeça e braços levemente 
afastados e apoiados no chão. Estender a perna contrária ao pé de apoio, mantendo-a 
alinhada com o quadril. Executar o movimento vertical da perna estendida sem que a 
mesma toque o chão. Executar o máximo de repetições no tempo previsto. Após isto, 
inverter o pé de apoio (Fig 4-11). 

 Fig 4-11 

Fig 4-9 

Fig 4-10 
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b. Apoio de frente com flexão alternada de cotovelo
Tomar a posição para a flexão de braços sobre o solo. Partindo dessa posição, tomar a 
posição de parada com apoio de frente fazendo o apoio inicial no solo com uma 
mão.Retornar novamente à posição de flexão de braços no solo alternando a mão de 
apoio. Executar o máximo de repetições no tempo previsto (Fig 4-12.a a 4-12.c). 

 

c. Triângulo com apoio no braço esquerdo/direito com rotação do tronco
O militar deve apoiar o braço direito/esquerdo no solo, mantendo o braço apoiado no 
chão flexionado em um ângulo de 90° e o corpo reto, com os joelhos e pés unidos. 
Elevar o braço da mão suspensa e o manter estendido. Realizar o movimento de 
rotação como se fosse realizar um rolamento e voltar à posição inicial. Executar o 
máximo de repetições no tempo previsto. Após isto, inverter o braço de apoio e repetir 
o movimento (Fig 4-13.a e 4-13.b).

Fig 4-12.a 

Fig 4-12.c 

Fig 4-12.b 

Fig 4-13.a Fig 4-13.b 
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d. Apoio inverso unipodal (apoio no pé esquerdo/direito) com movimento de perna
Em decúbito dorsal, o militar deve apoiar os braços e um pé (direito/esquerdo) no solo, 
estendendo completamente a perna do pé de apoio. Deve elevar o quadril, mantendo a 
outra perna totalmente estendida acima da linha dos quadris. Executar o movimento 
vertical de perna alternando o apoio no chão e mantendo o quadril elevado. Executar o 
máximo de repetições no tempo previsto (Fig 4-14). 

e. Abdominal supra com rotação de tronco
Em decúbito dorsal, realizar a flexão de tronco levando o cotovelo direito ao encontro 
do joelho esquerdo e vice-versa. Concomitantemente, realizar a extensão alternada de 
pernas sem retornar à posição inicial. Executar o máximo de repetições no tempo 
previsto (Fig 4-15.a e 4-15.b). 

4.2.4 Exercícios do Pentágono D 

a. Ponte unipodal com extensão de perna
Em decúbito dorsal, tomar a posição de ponte com apoio em um pé (esquerdo/direito), 
elevando o quadril e mantendo o tronco, cabeça e braços levemente afastados e 
apoiados no chão. Estender a perna contrária ao pé de apoio mantendo-a alinhada com 
o quadril. Manter o joelho da perna de apoio flexionado a 90°. Sustentar a posição no
tempo previsto. Após isto, inverter o pé de apoio (Fig 4-16). 

 

Fig 4-15.a 

Fig 4-14 

Fig 4-15.b 

Fig 4-16 
4-7 

EB60-CI-27.401



EB60-CI-27.401 

b. Apoio de frente com dissociação de membros superiores, sem extensão de
cotovelo 
Partindo da posição de parada com apoio de frente, realizar o apoio das mãos no solo 
sem entender os cotovelos. Retornar novamente à posição de parada com apoio de 
frente alternando a mão de apoio. Executar o máximo de repetições no tempo previsto 
(Fig 4-17). 

c. Triângulo com apoio no braço esquerdo/direito e elevação de perna
O militar deve apoiar o braço direito/esquerdo no solo, mantendo-o flexionado em um 
ângulo de 90°. O tronco permanece alinhado com os quadris, com os joelhos e pés 
unidos. Elevar e manter a perna do pé que não toca o solo totalmente estendida e 
acima da linha dos quadris. Sustentar a posição no tempo previsto. Após isto, inverter o 
braço de apoio (Fig 4-18). 

d. Apoio inverso unipodal (apoio no pé esquerdo/direito) com movimento de
perna e quadril 
Em decúbito dorsal, o militar deve apoiar os braços e um pé (direito/esquerdo) no solo, 
estendendo completamente a perna do pé de apoio. O militar deve elevar o quadril, 
mantendo a outra perna totalmente estendida acima da linha dos quadris. Executar o 
movimento vertical de perna juntamente com o quadril, alternando o apoio no chão. 
Executar o máximo de repetições no tempo previsto (Fig 4-19). 

Fig 4-17 

Fig 4-18 

Fig 4-19 
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Fig 4-21.a 

e. Abdominal supra com flexão e extensão de perna (remador adaptado)
Em decúbito dorsal, o militar deve retirar levemente os calcanhares do chão. Realizar a 
flexão de tronco juntamente com flexão das pernas e retornar à posição inicial. 
Executar o máximo de repetições no tempo previsto (Fig 4-20.a e 4-20.b). 

4.2.5 Exercícios comuns aos pentágonos 

a. Propriocepção de tornozelo
Tomar a posição unipodal e realizar a flexão de joelhos até um ângulo de 90°. Manter 
os braços afastados, a fim de ajudar no equilíbrio corporal. A progressão desse 
exercício seguirá a seguinte sequência de acordo com o pentágono a ser realizado: 1) 
propriocepção apenas com flexão dos joelhos; 2) o mesmo movimento elevando os 
calcanhares durante a flexão de joelhos; 3) realizar a flexão de joelhos com apoio em 
um pé e olhos fechados. Sustentar a posição no tempo previsto. Após, inverter o pé de 
apoio (Fig 4-21.a e 4-21.b). 

b. Polichinelo
Partindo da posição de sentido, abrir por saltos as pernas; ao mesmo tempo, bater 
palmas acima da cabeça, retornando em seguida à posição inicial. Executar o número 
de repetições previstas de acordo com o pentágono (Fig 4-22.a e 4-22.b).  

Fig 4-20.a Fig 4-20.b 

Fig 4-21.b 

Fig 4-22.a Fig 4-22.b 
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c. Sugado com salto vertical
Partindo da posição de sentido, executar a flexão das pernas com joelhos unidos e 
mãos apoiadas no solo. Realizar a extensão das pernas, tomando-se a posição para a 
flexão de braços. Executar duas repetições de flexão de braços e, ao término, fazer a 
extensão de tronco vigorosa com um salto vertical. Repetir o movimento de acordo com 
o número de repetições previstas (Fig 4-23.a a 4-23.c).

                                    

d. Agachamento a fundo
Partindo da posição de pé, levar uma das pernas à frente, flexionando-a até 
aproximadamente 90°. Inverter a perna e realizar o mesmo movimento. Realizar o 
movimento de acordo com o número de repetições previstas (Fig 4-24.a e 4-24.b). 

                                    

e. Elevação dos joelhos alternando com elevação de calcanhares (quatro
repetições de cada) 
Realizar o movimento de elevação dos joelhos até à altura dos quadris, alternando com 
a elevação dos calcanhares até à altura dos glúteos, mantendo o tronco na vertical. 
Manter a execução do movimento dentro do tempo previsto (Fig 4-25.a e 4-25.b). 
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Fig 4-23.a Fig 4-23.b Fig 4-23.c 

Fig 4-24.a Fig 4-24.b 

Fig 4-25.a Fig 4-25.b 
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4.3 PENTÁGONOS 

PENTÁGONO A: 15” 

PENTÁGONO B: 25” 

Polichinelo: 30 Rep 

Sugado com salto vertical: 5 Rep 

Propriocepção do tornozelo 

     Elevação dos joelhos, 
alternando com elevação 
de calcanhares: 4 Rep de 
cada 

Sugado com salto vertical: 7 Rep 

Propriocepção do tornozelo 
elevando a ponta dos pés 

Agachamento afundo: 15 Rep 

Polichinelo: 40 Rep 

Início 

Início 
     Elevação dos joelhos, 
alternando com elevação 
de calcanhares: 4 Rep de 
cada

Agachamento afundo: 10 Rep 
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PENTÁGONO C: 35” 

PENTÁGONO D: 45” 

 

Agachamento afundo: 20 Rep 

Polichinelo: 50 Rep 

Sugado com salto vertical: 9 Rep 

Propriocepção do tornozelo com 
olhos fechados

Início 
     Elevação dos joelhos, 
alternando com elevação 
de calcanhares: 4 Rep de 
cada 

Polichinelo: 60 Rep 

Sugado com salto vertical: 11 
 

Agachamento afundo: 25 Rep 

Propriocepção do tornozelo 
com apoio de tênis  

Início 
     Elevação dos joelhos, 
alternando com elevação 
de calcanhares: 4 Rep de 
cada 

4-12 

EB60-CI-27.401



EB60-CI-27.401 

CAPÍTULO V 
CONCLUSÃO 

CONTRIBUIÇÕES 

Este Caderno de Instrução traz informações ao leitor sobre como melhorar seu 
condicionamento físico específico para o transporte de carga individual em marchas 
militares, a fim de contribuir para aumentar a operacionalidade de sua OM e reduzir 
lesões decorrentes da atividade. Desta forma, se espera ter promovido: 
- Conhecimento: apresenta ao leitor noções básicas da anatomia da musculatura 
envolvida no transporte de carga individual, além de fontes de referência para o 
especialista da OM que deseja o aprofundamento no assunto. 
- Especificidade do treinamento: ressalta a necessidade do OTFM adaptar o 
treinamento físico da tropa, principalmente nas proximidades das atividades de 
marchas militares. 
- Mentalidade de prevenção de lesão: relata a importância do cuidado corporal visando 
a criação ou manutenção, junto aos militares, do hábito de prevenção de lesão, 
enfatizando a necessidade do condicionamento físico desejável ao combatente, que é a 
garantia de uma tropa apta para executar as atividades inerentes à profissão. 
- Operacionalidade: destaca a importância de manter a higidez física e mental como 
forma, não somente de saúde, mas também de manutenção dos níveis de 
operacionalidade do combatente terrestre. 

EM CASO DE DÚVIDAS, SOLICITAR O AUXÍLIO DE UM CALÇÃO 
PRETO OU PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIDADE. 

Sugestões e dúvidas, entrar em contato: 

Instituto de Pesquisa da Capacitação Física do Exército 

Divisão de Pesquisa 

Tel: (21) 2586-2271 

e-mail: ipcfex@gmail.com 
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	1.3.5 Se a origem do termo é controversa, é certo que o homem nunca prescindiu de uma estrutura de apoio à sua subsistência, seja nas jornadas de descobrimento ou nas guerras que marcaram a história da humanidade. Desde os primórdios, quando cada sold...
	1.3.6 A noção de um sistema de apoio logístico (Ap Log) regular e organizado vem da SUÉCIA, onde, entre 1661 e 1632, o Rei GUSTAVO ADOLFO reestruturou sua forças, modernizando sua organização com a criação de comboios de elementos de suprimento e Mnt ...
	1.3.7 O termo Log, como ideia de ciência de guerra, surgiu na obra do estrategista militar ANTOINE HENRI JOMINI, em 1836. Segundo ele, “a Logística é tudo ou quase tudo no campo das atividades militares, exceto o combate”.
	1.4 DEFINIÇÕES BÁSICAS
	1.4.1 Foi no século XX, no entanto, que as atividades logísticas tomaram grande impulso, em virtude da permanente evolução dos aspectos doutrinários, do material, do equipamento, do armamento, dos sistemas de transporte, dos serviços e da capacitação ...
	1.4.2 Dois grandes conflitos armados são marcos referenciais para as atividades logísticas nesse período: a 2ª Guerra Mundial e a Guerra do GOLFO. O primeiro, pela sua globalidade, projetou o apoio logístico no quadro internacional. O segundo, por sua...
	2.1.1 O Manual de Campanha EB20-MC-10.204 (Logística) estabelece que a logística militar é o conjunto de atividades relativas à previsão e à provisão dos recursos e dos serviços necessários à execução das missões das Forças Armadas.
	2.1.2 A Função de Combate Logística integra o conjunto de atividades, as tarefas e os sistemas inter-relacionados para prover apoio e serviços, de modo a assegurar a liberdade de ação e proporcionar amplitude de alcance e de duração às operações. Engl...
	2.1.3 Assim, os elementos logísticos (organizações, métodos, processos, pessoal) se estruturam em torno das atividades que realizam em proveito dos efetivos ou voltados para os sistemas de armas e demais materiais. Nota-se, portanto, a existência de d...
	2.1.4 As missões de prestar o apoio logístico se consolidam nas tarefas e atividades desempenhadas pelos Grupos Funcionais. São eles em número de 7 (sete), a saber: Grupo Funcional Suprimento, Gp Func Mnt, Grupo Funcional Transporte, Grupo Funcional E...
	2.1.5 O apoio de material consiste no planejamento e na execução das atividades relacionadas à previsão, provisão (Gp Func Sup) e manutenção (Gp Func Mnt e Slv) de materiais às forças apoiadas; ao movimento de pessoas e cargas por diversos modais (Gp ...
	2.1.6 Nasce, daí, um Sistema Logístico de Material, representado pela Figura 2-1.
	Figura 2-1 Esquema do Fluxo Logístico
	2.1.7 O Gp Func Sup atende às funções de prever e prover os meios para as forças. Ele fornece, tanto os itens completos, quanto os insumos necessários à sua operação (combustível, munição, peças de reparação, por exemplo).
	2.1.8 O Gp Func Mnt destina-se a manter o material em uso. Dessa forma, ao evitar a abertura de claros nos Quadros de Distribuição de Material (QDM), alivia o Gp Func Sup do encargo de obter novos itens. Por outro lado, ele é dependente do Sup de peça...
	2.1.9 Além disso, a Mnt de 3º e 4º escalões realimenta o sistema de Sup com itens reparados ou recuperados.
	2.1.10 O Gp Func Trnp destaca-se em dois pontos: ao distribuir os itens de Sup, em ligação com o Gp Func Sup, e ao evacuar o material salvado ou capturado, em ligação com o Gp Func Mnt.
	2.1.11 O Gp Func Eng realiza a adequação das instalações logísticas, entre outras, possibilitando o incremento ou Mnt das atividades e tarefas desenvolvidas pelos Gp Func Sup e Mnt, além de realizar a Mnt das redes viárias, viabilizando a continuidade...
	2.1.12 No âmbito da F Ter, as atividades da Função Logística Salvamento da doutrina conjunta referentes ao material (controle de avarias, remoção, reboque, resgate e o desencalhe ou reflutuação de meios) são executadas por organizações logísticas de m...
	2.1.13 Este inter-relacionamento pressupõe um equilíbrio dinâmico entre as funções. A combinação entre elas não é rígida, mas será alterada de acordo com a situação. Assim, uma maior descentralização dos meios de Mnt terá como consequência uma prováve...
	2.1.14 Uma decisão de adotar-se a “canibalização” de material danificado gerará uma diminuição das necessidades de Sup de peças de reposição e evacuação; por outro lado, menor quantidade de material será recuperado nas oficinas de 3º e 4º escalões, au...
	2.2 SISTEMA
	2.2.1 O estabelecimento do “ponto ótimo” desse equilíbrio é função (Func) dos fatores da decisão (missão, inimigo, terreno, meios, tempo e considerações civis). Aí está a arte do gerenciamento da Área Funcional Apoio de Material.
	2.2.2 Um sistema pode ser definido como um conjunto de elementos (subsistemas) dinamicamente inter-relacionados (isto é, em interação e interdependência), formando uma rede de comunicações e relações em Func da dependência recíproca deles, desenvolven...
	2.2.3 Outra definição de sistema é a de que ele é “um conjunto de processos com objetivos comuns”. Pode-se dizer que um processo é um conjunto de meios destinados a transformar determinadas entradas ou input (matérias-primas, informações, energia, etc...
	2.2.4 A partir desta definição, pode-se enquadrar a Área Funcional de Apoio de Material nesta visão sistêmica.
	2.2.5 A Área Funcional de Apoio de Material engloba um conjunto de subsistemas (suprimento, Mnt, transporte e engenharia) inter-relacionados, desenvolvendo processos (distribuição de suprimento, reparação de viaturas, evacuação, etc.) para atingir o o...
	2.2.6 Dentro desta visão, é preciso identificar os usuários do sistema e suas principais necessidades. Os usuários são os que usam os produtos gerados pela organização e, ainda, aqueles que, embora não usem os produtos, são por eles influenciados. Ass...
	a) os destinatários de produtos gerados pelo sistema ou recebidos de outras organizações;
	b) as próprias unidades logísticas do sistema;
	c) os fornecedores do sistema (militares ou civis) e elementos contratados;
	d) os órgãos de direção geral e setorial ao qual o sistema se subordina; e
	e) a Nação, à qual o Exército Brasileiro deve transmitir e proporcionar segurança global, de modo permanente e contínuo.

	2.2.7 Para estes usuários, poder-se-ia citar como necessidades mais importantes:
	a) existência do equipamento previsto em QDM;
	b) possibilidade de obtenção de equipamentos especiais extradotação;
	c) recebimento dos suprimentos destinados a operá-los (combustíveis, lubrificantes, peças de reparação, munições) no prazo, qualidade e quantidades requeridos;
	d) disponibilidade técnica destes equipamentos;
	e) desempenho de acordo com as características previstas;
	f) confiabilidade, ou seja, intervalo de tempo elevado entre panes;
	g) manutenibilidade, representada pela facilidade de Mnt;
	h) segurança contra acidentes; e
	i) pequeno custo de Mnt e operação.

	2.3.1 Nas organizações sistêmicas, é possível distinguir-se diferentes níveis de atuação, produto da divisão do trabalho e especialização dos órgãos e dos participantes. Dessa divisão, definem-se os níveis de atuação dentro da organização, cada um des...
	2.3.2 Os níveis hierárquicos no meio militar são, normalmente, chamados nível estratégico (ou institucional), nível operacional (ou gerencial) e nível tático.
	2.3.3 No meio civil, a conceituação dos níveis hierárquicos permanecem as mesmas, porém ocorre uma inversão na denominação entre os dois mais inferiores, ficando nível estratégico (ou institucional), nível tático (ou gerencial) e nível operacional.
	a. O Nível Estratégico, também denominado Nível Institucional, corresponde ao patamar mais elevado em uma organização e envolve as pessoas e órgãos que definem os objetivos e estratégias globais.
	b. O Nível Operacional, também denominado Nível Gerencial, cuida da articulação entre os dois extremos da hierarquia, adequando as decisões tomadas no nível estratégico com as operações realizadas no nível tático, ou seja, transforma os objetivos glob...
	c. O Nível Tático, também denominado Nível Técnico, é composto pelas áreas encarregadas de programar as tarefas e operações básicas da organização. Seu funcionamento atende a determinadas rotinas e procedimentos dentro de uma regularidade que assegure...

	2.3.4 O gerente é, portanto, o profissional que trabalha no nível intermediário, com autoridade para o planejamento, organização, direção e controle dos meios existentes nos diversos processos. Simplificadamente, ele é um “dono de processo”, responsáv...
	2.3.5 Esses meios são de três ordens: o hardware, o software, e o “humanware".
	2.3.6 Por gerenciamento de “humanware”, entende-se a gestão de recursos humanos dedicados ao apoio logístico, incluindo formação e treinamento, organização, sua liderança e motivação.
	2.3.7 O gerenciamento do hardware relaciona-se com o local de trabalho, máquinas, ferramentas e equipamentos, suprimentos e matérias-primas necessários à prestação do apoio.
	2.3.8 Finalmente, o software incluirá as técnicas de operação, normas, procedimentos e diretrizes.
	2.3.9 O gerente será responsável por esta soma vetorial. Os próximos capítulos abordarão como ele poderá gerir cada um destes vetores, tendo como objetivo alcançar a satisfação das necessidades de seus usuários.
	3.1.1 O Grupo Funcional Manutenção refere-se ao conjunto de atividades que são executadas visando a manter o material em condição de utilização durante todo o seu ciclo de vida e, quando houver avarias, restabelecer essa condição.
	3.1.2 Manutenção também é a combinação de ações técnicas, administrativas e de supervisão, destinadas a manter ou recolocar um equipamento em condições de desempenhar, eficazmente, as funções para as quais foi projetado.
	3.1.3 Representa, ainda, um conjunto de ações sistemáticas e procedimentos que visam a otimizar as condições originais dos equipamentos, introduzindo melhorias para evitar a ocorrência ou reincidência das falhas e reduzir os custos. Deve evitar a indi...
	3.1.4 A manutenção assegura às forças apoiadas a disponibilidade dos equipamentos, por meio da reparação; da gestão, estocagem e distribuição de peças de reparação; da evacuação de artigos avariados ou inservíveis dos elementos apoiados (material salv...
	3.1.5 As unidades de manutenção devem executar a reparação de materiais o mais à frente quanto permitirem as condições operativas e técnicas. Deve-se considerar, todavia, que certos procedimentos necessitam de infraestrutura adequada e um mínimo grau ...
	A manutenção na F Ter, em linhas gerais, assenta-se em três preceitos:
	a) escalonamento, centralizando-se os meios de reparação em locais mais à retaguarda;
	b) descentralização seletiva de recursos às forças apoiadas, dedicados ao diagnóstico, à depanagem, à manutenção de emergência e à evacuação de material; e
	c) menor tempo de retenção junto aos elementos avançados, priorizando-se o tratamento das avarias ligadas ao combate, por meio de reparos rápidos ou de substituição do material indisponível (troca direta).

	3.2.1 O objetivo da manutenção não deve ser entendido como o de restabelecer as condições originais dos equipamentos ou sistemas, mas sim o de garantir a disponibilidade desses, para que possam atender a uma finalidade de emprego com confiabilidade, s...
	3.2.2 Objetivo principal - obter o máximo de disponibilidade e de confiabilidade do Material de Emprego Militar (MEM), no menor prazo possível e com o melhor custo.
	3.2.3 Objetivos correlatos:
	a) assegurar plena disponibilidade ao MEM, de modo a conferir poder de combate à força que o emprega;
	b) prever, evitar, identificar e corrigir falhas no MEM, assegurando a sua confiabilidade;
	c) reduzir a reposição de MEM, devido à deterioração prematura; e
	d) otimizar a aplicação dos recursos disponíveis.

	3.3.1 As ações de manutenção são estruturadas em escalões, baseados no nível de capacitação técnica do capital humano e na infraestrutura adequada para manutenção. Esse escalonamento tem por objetivos orientar e otimizar os processos de manutenção, at...
	3.3.2 Escalão de Manutenção é o grau ou amplitude de trabalho requerido nas atividades de manutenção, em função da complexidade do serviço a ser executado. Qualquer escalão de manutenção deve ser capaz de executar as tarefas de manutenção atribuídas a...
	3.3.3 Manutenção de 1º escalão - compreende as ações realizadas pelo usuário e/ou operador do MEM e pela OM responsável pelo material, com os meios orgânicos disponíveis, visando a manter o material em condições de apresentação e funcionamento. Englob...
	a) desmontagem dentro dos limites do escalão;
	b) limpeza de peças e partes externas do material;
	c) lubrificação dentro dos limites do escalão ou segundo carta guia de lubrificação;
	d) ajustagem do material;
	e) preparo do material para longo período de inatividade;
	f) aperto de parafusos e porcas que não requeiram regulagem;
	g) pintura em materiais;
	h) testes de circuitos elétricos; e
	i) substituição de peças previstas como itens de suprimento de 2º escalão.

	3.3.4 Manutenção de 2º escalão - compreende as ações realizadas pelas companhias logísticas de manutenção dos batalhões logísticos (Cia Log Mnt/B Log), ultrapassando a capacidade dos meios orgânicos da OM responsável pelo material. Engloba tarefas das...
	a) substituição e reparo de peças, subconjuntos ou conjuntos;
	b) confecção de peças simples;
	c) montagens com regulagem e verificação do funcionamento;
	d) desempenamentos, soldagens, e ajustagens;
	e) pinturas (apenas como complementação da manutenção realizada no 3º escalão);
	f) execução de Inspeções Técnicas;
	g) realização de triagem do material (separar o material que se destina aos 3º e 4º escalões);
	h) fornecimento de acessórios e peças de reposição às OM apoiadas; e
	i) prestação de assistência técnica às OM apoiadas.

	3.3.5 Manutenção de 3º escalão - compreende as ações realizadas pelos batalhões de manutenção (B Mnt) e parques regionais de manutenção (Pq R Mnt), operando em instalações fixas, próprias ou mobilizadas. Engloba algumas das tarefas da atividade de man...
	a) substituição e reparo de peças, subconjuntos ou conjuntos;
	b) montagens com regulagens e verificação do funcionamento;
	c) confecção de peças (compatíveis com ferramental e equipamento que possui);
	d) soldagens, ajustagens e desempenamentos; e
	e) complementação da manutenção de 2º escalão que não foi feita por falta de recursos.

	3.3.6 Manutenção de 4º escalão - compreende as ações realizadas pelos arsenais de guerra e/ou por indústrias civis especializadas. Engloba as tarefas da atividade de manutenção modificadora, com ênfase na recuperação do MEM. Envolve projetos específic...
	Qualquer escalão de manutenção deve ser capaz de executar as operações de manutenção atribuídas ao escalão anterior.
	3.4 CATEGORIAS DE MANUTENÇÃO
	3.4.1 São os graus ou amplitudes de responsabilidade atribuídas a um comando, visando à execução de determinadas atividades de manutenção. São elas:
	3.4.2 Orgânica - abrange as atividades de manutenção preventiva e corretiva realizadas por todas as OM em seus MEM orgânicos, visando a mantê-los nas melhores condições de apresentação e emprego. A manutenção orgânica é realizada em duas fases:
	a) pelo detentor ou operador do equipamento, antes, durante e após a sua utilização; e
	b) nas oficinas da OM, por ocasião das revisões periódicas de maior complexidade ou para a realização de pequenas reparações.

	3.4.3 De campanha - compreende as atividades de manutenção corretiva realizadas pelas OM Log Mnt móveis, em proveito das OM de um G Cmdo Op ou de uma GU. Visa à reparação dos MEM indisponíveis ou parcialmente disponíveis, restituindo-lhes a plena capa...
	3.4.4 De retaguarda - compreende as atividades de manutenção modificadora realizadas pelas OM Log Mnt fixas e/ou por empresas civis mobilizadas, em proveito das OM situadas na área de jurisdição de uma RM. Visa à completa recuperação dos MEM. Essa cat...
	3.5.1 NÍVEL TÁTICO
	3.5.1.1 Grandes Comandos Operativos e Grandes Unidades:
	a) supervisionar a execução das atividades da função logística manutenção no âmbito de suas OM diretamente subordinadas (OMDS), zelando pelo cumprimento das normas de manutenção em vigor e do plano regional de manutenção;
	b) realizar, com assessoria de pessoal especializado, inspeções de comando periódicas, com a finalidade de manter permanentemente atualizado o levantamento das necessidades, além de avaliar o nível da manutenção dos MEM de suas OMDS, e de permitir cor...
	c) controlar indisponibilidade de suas OMDS, principalmente dos MEM que comprometem a operacionalidade, com a finalidade de conhecer as reais condições de emprego dos escalões subordinados; e
	d) estabelecer para as OM Log Mnt a relação de itens críticos, e priorizar a aplicação dos recursos disponíveis.

	3.5.1.2 Organizações Militares Logísticas de Manutenção (OM Log Mnt):
	a) realizar, por meio das inspeções técnicas, a supervisão da manutenção dos MEM das OM dos G Cmdo Op ou das GU, bem como de outras OM vinculadas para este fim;
	b) executar o plano regional de manutenção e informar, pelos canais técnicos e de comando, quais as metas não atingidas e as razões da não consecução;
	c) prestar assistência técnica;
	d) identificar as deficiências da estrutura de manutenção existente em sua área de jurisdição, propondo à RM enquadrante a relação de pessoas e empresas especializadas para cadastragem de mobilização; e
	e) promover o contínuo adestramento de seus quadros, para possibilitar eficaz apoio logístico de manutenção, sob quaisquer condições.

	3.5.1.3 Demais organizações militares:
	a) realizar as atividades de manutenção em seu MEM orgânico, de acordo com as normas de manutenção em vigor e com o Plano Regional de Manutenção (PRM);
	b) realizar a aquisição de peças de reposição e a contratação de serviços autorizados pelo PRM;
	c) o gerente-executivo nesse nível é o E4 do G Cmdo Op ou GU, a quem cabe definir os itens críticos e as prioridades para manutenção; e
	d) os gerentes técnicos de manutenção nesse nível são: para as OM diretamente subordinadas à RM, o Dir Pq R Mnt ou Cmt B Mnt; e para as OM diretamente subordinadas ao Cmdo DE ou Cmdo Bda, o Cmt B Log, assessorado pelo Cmt da sua Cia Log Mnt.


	3.5.2 NÍVEL FUNCIONAL
	3.5.2.1 Do Comandante de OM:
	a) fazer cumprir as instruções e normas relativas às atividades de manutenção, principalmente no que concerne às manutenções preventiva e preditiva;
	b) declarar a indisponibilidade de um MEM;
	c) informar ao comando enquadrante a capacidade operacional da OM no que se refere aos equipamentos que afetam a operacionalidade;
	d) realizar inspeções de comando com o objetivo de avaliar o estado de conservação e o nível da manutenção realizada;
	e) ligar-se com a OM Log Mnt; e
	f) apresentar ao Cmdo enquadrante as necessidades de manutenção.

	3.5.2.2 Cabe ao Chefe da 3ª Seção do EM/U (S3):
	a) planejar, propor e supervisionar a formação, especialização e atualização dos recursos humanos da OM, GU e/ou G Cmdo Op, capacitando-os à plena execução das atividades de manutenção;
	b) prever, em quadro de trabalho, instruções sobre assuntos relativos à manutenção e tempo suficiente para a realização da manutenção preventiva; e
	c) verificar a viabilidade do adestramento da OM, GU ou G Cmdo Op, em face da situação da manutenção.

	3.5.2.3 Cabe ao Chefe da 4ª Seção do EM/U (S4):
	a) assessorar o comandante na condução das tarefas relativas à manutenção do equipamento distribuído à OM, à GU e/ou ao G Cmdo Op;
	b) realizar o planejamento da execução das atividades de manutenção na OM, GU e/ou G Cmdo Op e supervisionar a sua execução;
	c) manter atualizada a escrituração dos documentos e registros de manutenção;
	d) depois de esgotar todos os recursos possíveis na reparação de um MEM, propor ao Cmt a sua indisponibilidade; e
	e) realizar rigoroso controle dos MEM indisponíveis, informando ao Cmt das limitações da operacionalidade da OM, GU e/ou G Cmdo.


	3.5.3 Nível Individual
	3.5.3.1 Todo militar é diretamente responsável pelo equipamento a ele distribuído para uso pessoal, pelo equipamento sob sua guarda ou cuidados e pelo equipamento que lhe cabe operar.
	3.5.3.2 Ao militar responsável pelo equipamento cabe a execução da manutenção preventiva antes, durante e após sua utilização.
	3.5.3.3 Compete, ainda, ao usuário do equipamento, indicar à manutenção corretiva, os sintomas das falhas e/ou anormalidades observadas no emprego do material.
	3.6 OPERAÇÕES ESPECÍFICAS DE MANUTENÇÃO
	3.6.1 São operações efetuadas na realização da manutenção do material. Os termos padronizam as nomenclaturas dos trabalhos.
	a. Limpar: é conservar o material livre de resíduos, ferrugem, óleos, graxas, poeiras e outros corpos estranhos.
	b. Ajustar: é a operação que consiste em adaptar entre si as superfícies que trabalham em contato, a fim de obter as melhores condições de funcionamento, de acordo com as prescrições dos Manuais Técnicos.
	c. Inspecionar: é verificar as disponibilidades, identificando possíveis falhas elétricas ou mecânicas.
	d. Regular: é a operação que consiste em colocar peças, subconjuntos e conjuntos com folgas ou medidas dentro das especificações prescritas nos Manuais Técnicos.
	e. Testar: é verificar, mediante técnicas conduzidas, sob condições simuladas ou reais de operações, se o material satisfaz aos requisitos militares especificados.
	f. Calibrar: é determinar, verificar ou retificar a graduação ou folgas de um instrumento, arma ou sistema de armas ou componentes de um sistema de armas, por meio de instrumentos de precisão.
	g. Reparar: é a atividade que consiste na remoção de falhas apresentadas pelo material, com a finalidade de restabelecer as suas condições de uso.
	h. Recuperar: é o conjunto de atividades destinadas a colocar materiais usados “em estado de novo”.
	i. Transformar: é a operação específica que realiza a adaptação de um material inservível em outro.
	j. Substituir: é a operação específica que realiza a permuta ou troca de peças, subconjuntos e conjuntos considerados inservíveis por novo.

	3.7.1 Segundo o Dicionário Aurélio, a manutenção é o conjunto de medidas necessárias para a conservação ou a permanência de alguma coisa ou de uma situação ou ainda, os cuidados técnicos indispensáveis ao funcionamento regular e permanente de motores ...
	3.7.2 O objetivo das atividades de manutenção é evitar a indisponibilidade dos equipamentos, desde a sua aparência externa, até as perdas de desempenho. Em um sentido mais amplo, pode-se considerar que o objetivo da manutenção não é somente o de mante...
	3.7.3 Ainda se utiliza o termo manutenção no lugar do termo reparação. A reparação é executada após a ocorrência das falhas, e a manutenção representa o conjunto de ações sistemáticas de forma a se evitar e corrigir as falhas.
	3.7.4 A manutenção inclui atividades relacionadas com o tratamento de falhas - detecção, reparo, investigação das causas fundamentais e estabelecimento de contramedidas para a sua reincidência.
	3.7.5 A manutenção, em um sentido mais amplo, envolve a modificação das condições originais dos equipamentos, através da introdução de melhorias para evitar a ocorrência ou reincidência das falhas, reduzir os custos e aumentar a operacionalidade.
	3.7.6 Tais atividades devem ser executadas, sistematicamente, por quem opera o equipamento e por quem executa a sua manutenção, através do cumprimento dos padrões de operação e manutenção dos equipamentos, incluindo os padrões de limpeza, lubrificação...
	3.7.7 Por sua vez, as atividades de melhoria dos equipamentos visam a melhorar suas condições originais de operação, desempenho e confiabilidade intrínseca, através da incorporação de modificações ou alterações no seu projeto ou configuração original....
	3.7.8 As atividades de melhoria poderão dar origem a componentes ou sistemas modificados ou mais modernos, peças mais resistentes e outras medidas concretas para aumentar a confiabilidade intrínseca ou a capacidade funcional dos equipamentos. Se estiv...
	3.7.9 Manutenção Corretiva
	3.7.9.1 Destina-se à reparação ou recuperação do material danificado para repô-lo em condições de uso. É o tipo de manutenção que é realizada após a ocorrência das falhas. Pode ser classificada como planejada e não planejada.
	a. Manutenção corretiva planejada é a correção do desempenho menor que o esperado, por decisão técnica, baseada em acompanhamento preditivo. Permite estender a operação até o momento em que ocorra a falha.
	b. Manutenção corretiva não planejada consiste na correção da falha, ocorrida de maneira aleatória, quando não há tempo para a preparação do serviço. Normalmente, implica em maiores custos de manutenção e prejuízos para as operações.
	c. Reparo de Danos em Combate (RDC) é o procedimento de manutenção emergencial, realizado em ambiente de combate e segundo critérios técnicos, tendo por finalidade disponibilizar o material danificado com a maior rapidez possível. Normalmente, utiliza...

	3.7.9.2 A gestão da cadeia de suprimento de peças e conjuntos de reparação tem influência significativa na disponibilidade dos materiais, de modo a evitar interrupções (paradas) e atrasos na manutenção por falta desse insumo. Eventualmente, podem ser ...
	3.7.9.3 Quando o equipamento é novo ou foi recuperado à “condição de novo”, a manutenção corretiva torna-se uma opção de custo mais reduzido inicialmente, mas, com o passar do tempo, esse custo tende a aumentar muito, seja pela parada operacional do e...
	3.7.9.4 Algumas considerações importantes para a aplicação da manutenção corretiva:
	a) existem ações preventivas para se evitar falhas nos equipamentos? Essas ações são tecnicamente viáveis e econômicas? Caso não existam ações preventivas viáveis e econômicas, a manutenção corretiva poderá ser um método viável e econômico;
	b) caso não existam métodos de prevenção de falhas, existe grande possibilidade de haver interrupções inesperadas, o que reduzirá, sobremodo, a operacionalidade e, consequentemente, prejuízos para a instituição;
	c) poder-se-á optar pela manutenção corretiva para alguns componentes menos críticos dos equipamentos. Caso isso ocorra, torna-se necessário um suporte eficiente, peças de reposição, mão de obra, ferramental, etc, com a finalidade de se reduzir, ao má...
	d) um aspecto de vital importância, mesmo em se aplicando a manutenção corretiva, é o esforço para a identificação das causas das falhas, de modo a evitá-las e eliminar a sua reincidência inesperada; e
	e) no processo decisório para a aplicação da manutenção corretiva, torna-se necessária a classificação dos equipamentos, em função da sua importância operacional (criticidade): Classe "A" (equipamento cuja parada interrompe significativamente a operac...


	3.7.10 Manutenção Preventiva
	3.7.10.1 É a base do sistema de manutenção da F Ter, englobando procedimentos periódicos, normalmente, de pouca complexidade técnica, destinados a reduzir ou evitar a queda no desempenho, degradação ou avaria dos materiais.
	3.7.10.2 Envolve algumas ações sistemáticas, tais como: inspeções, testes, lubrificações, reparações, trocas de peças, etc. Deve possuir o caráter obrigatório, devendo todos os componentes do setor de manutenção estar comprometidos com o processo, a f...
	3.7.10.3 Sob o ponto de vista econômico, inicialmente torna-se mais onerosa que a manutenção corretiva, devido à substituição de peças e conjuntos antes de atingirem seu limite de vida útil. Se levar-se em consideração o custo total, e isso envolve ma...
	3.7.10.4 Com a manutenção preventiva, a frequência de falhas tende a diminuir, aumentando a disponibilidade dos equipamentos e, consequentemente, as paradas inoportunas e os custos. Consegue-se, também, uma melhor otimização dos estoques de peças e so...
	3.7.10.5 Pode ocorrer, mesmo com a aplicação da manutenção preventiva, que a ocorrência das falhas não diminua. Neste caso, o problema poderá estar na falta de padrões e procedimentos, num procedimento inadequado no equipamento e mesmo na falta de hab...
	3.7.10.6 De forma mais detalhada, a manutenção preventiva pode ser dividida em manutenção preventiva por tempo e manutenção preventiva por estado. A manutenção preventiva por tempo compreende os serviços preventivos estabelecidos através de programaçã...
	3.7.11 Manutenção Preditiva
	3.7.11.1 Está contida na manutenção preventiva, compreendendo um conjunto de controles diagnósticos baseados em parâmetros técnicos e estatísticos de confiabilidade.
	3.7.11.2 É o tipo de manutenção preventiva onde é possível prever o momento mais apropriado para a execução das atividades de manutenção e, dessa forma, chegar o mais próximo possível do limite de vida útil de peças e componentes, otimizando o trinômi...
	3.7.11.3 Também chamada de manutenção previsiva, controle preditivo da manutenção, dentre outras denominações, seu objetivo é a execução da manutenção preventiva no momento exato que possa interferir na operacionalidade dos equipamentos.
	3.7.11.4 Entende-se por controle preditivo da manutenção a determinação do ponto preditivo, a partir do qual a probabilidade do equipamento falhar assume valores indesejáveis, tanto sobre o aspecto técnico, quanto econômico.
	3.7.11.5 Esta técnica é possível de ser empregada nos equipamentos em que se pode medir um parâmetro de desempenho e associá-lo ao início do processo de falha. A determinação do ponto preditivo será baseada na análise de determinados “sintomas”, ou se...
	3.7.11.6 A análise de sintomas é aplicada em equipamentos prioritários e de características ímpares. Esse processo envolve custos adicionais, tanto em mão de obra especializada como na aquisição de equipamentos de medição. Podem ser utilizadas técnica...
	a) o monitoramento da variação de vibração (frequência ampla, frequência estreita ou análise de assinatura de vibração);
	b) tribologia (análise de óleo lubrificante – viscosidade, contaminação, presença de combustível diluído, conteúdos sólidos, oxidação, entre outros, análise espectrométrica, análise de partículas, ferrografia);
	c) termografia (termômetros ou escâneres infravermelhos);
	d) monitoramento dos parâmetros de funcionamento e performance;
	e) análise de motores elétricos (isolamento, resistências, correntes parasitas, etc);
	f) inspeção visual;
	g) monitoramento por ultrassom;
	h) análise de emissões;
	i) radiografia; e
	j) ensaios não destrutivos (líquido penetrante).

	3.7.12 Manutenção Modificadora
	3.7.12.1 A manutenção modificadora consiste nas ações destinadas a adequar o equipamento às necessidades ditadas pelas exigências operacionais e melhorar o desempenho de equipamentos existentes. Relaciona-se também à melhoria dos processos da própria ...
	3.7.12.2 A manutenção modificadora envolve as ações de reconstrução, modernização/ modificação de equipamentos e sistemas de armas, bem como a reparação e recuperação de conjuntos e componentes. Normalmente, exige projetos de engenharia, pessoal com c...
	3.8 EVACUAÇÃO DE MATERIAL
	3.8.1 A evacuação compreende a movimentação física do material inservível/indisponível pertencente à força ou daquele capturado/abandonado pelo inimigo para um posto de coleta (P Col), onde será manutenido, retornando à cadeia de suprimento, ou descar...
	3.8.2 A evacuação envolve as ações de coleta, reboque, resgate, remoção e a classificação do material salvado/capturado. Essas ações, embora pertençam ao Grupo Funcional Salvamento, são executadas pelas organizações de manutenção em apoio direto e/ou ...
	3.9 RELAÇÃO ENTRE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
	3.9.1 O mau desempenho dos equipamentos se deve, em vários casos, ao relacionamento conflitante entre a manutenção e a operação. Para minimizar esse fato, é necessário capacitar os operadores a detectarem, ainda em estágio inicial, quaisquer anomalias...
	3.9.2 Além da cultura de treinamento operacional, os operadores devem receber informações, a fim de executarem algumas tarefas relativas à manutenção de seus próprios equipamentos, desde que contribuam para aumentar a eficiência dos trabalhos de manut...
	3.10 O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO
	3.10.1 Em um Sistema de Gerenciamento da Manutenção, o Plano de Manutenção ou Plano Mestre de Manutenção possui uma posição de destaque em meio a outros elementos, pois é ele que vai permitir à instituição atingir seus objetivos, ou seja, manutenção d...
	3.10.2 O Plano de Manutenção contém todas as ações preventivas necessárias, pois elas constituem a base do gerenciamento da manutenção e deve ser elaborado a partir das recomendações dos fabricantes dos equipamentos, aliadas à própria experiência do s...
	3.10.3 As informações do plano devem ser continuamente analisadas e revisadas, com base nas inspeções e nos resultados das reformas e trocas de peças e componentes. Junto a esse processo, os dados de falhas precisam ser registrados e analisados, atrav...
	3.10.4 Uma vez elaborados os padrões de manutenção, é possível dimensionar os recursos de mão de obra e materiais, de modo a atender às necessidades do Plano de Manutenção dos equipamentos. Isso permite a otimização da mão de obra, além de reduzir o c...
	3.10.5 Sem um plano, todo o trabalho da manutenção adquire uma natureza aleatória e imprevisível, pendulando entre situações extremas de tranquilidade e estresse. Isso se reflete, principalmente, num orçamento impreciso, que pode ser folgado ou aperta...
	3.11 CONFIABILIDADE
	3.11.1 É a probabilidade de que um componente, equipamento ou sistema exercerá sua função sem falhas, por um período de tempo previsto, sob condições de operação especificadas. A confiabilidade constitui a probabilidade de funcionamento sem falhas dur...
	3.11.2 Confiabilidade é uma medida estatística (probabilidade), determinada pelo grau de admissibilidade, abaixo da qual a função não é mais satisfatória (falha), dentro de um determinado tempo definido (ou seja, em intervalos diferentes de tempo, hav...
	3.11.3 O estudo de confiabilidade, basicamente, pode ser abordado de duas formas:
	a) qualitativa, pelo estudo dos modos de falha e suas consequências para o sistema. É a abordagem utilizada na manutenção centrada na confiabilidade; e
	b) quantitativa, pela medição de número de falhas, tempo de parada e custos associados em manutenção e perda de produção. É a abordagem estatística, na qual o sistema é modelado por distribuição de probabilidade de falha, como por exemplo a distribuiç...

	3.11.4 Em ambas as formas, o profissional descreverá o sistema por blocos, representando subsistemas, e atribuindo um grau de confiabilidade. Através desta modelagem, pode-se detectar subsistemas críticos, estipular redundâncias e prever sobressalente...
	3.11.5 Todo item, componente, máquina ou equipamento, é projetado e fabricado para atender a uma especificação. Ou seja, qualquer equipamento ao ser projetado tem por base a função que desempenhará. Nesse aspecto, o desempenho dos equipamentos pode se...
	3.11.6 Essa caracterização é importante, porque a manutenção consegue apenas recuperar o desempenho inerente do equipamento. Se o desempenho do equipamento não é o desejado, reduz-se a expectativa ou se introduzem modificações.
	3.11.7 A confiabilidade é definida em função do tempo médio entre falhas (MTBF, da sigla em inglês), que é o tempo médio de trabalho de um certo tipo de equipamento (reparável) entre duas falhas seguidas. Assim, a confiabilidade é inversamente proporc...
	3.11.8 O comportamento da taxa de falhas de grande número de componentes e sistemas é caracterizado, de maneira gráfica, por uma curva, designada por Curva da Banheira (Figura 3-1), na qual se distinguem três fases:
	a) fase do ajuste - as falhas neste período devem-se, normalmente, a erros de montagem ou falhas em componentes que já apresentavam deficiência ou estão operando fora de suas condições normais de projeto;
	b) fase das falhas aleatórias - nesta situação, os componentes comportam-se como novos e têm a probabilidade de falha constante ao longo do tempo. As panes ocorrerão de forma aleatória (acidentais), devido a fatores imponderáveis; e
	c) fase das falhas por desgaste - nesta fase, o padrão de falhas aumenta com o passar do tempo, caracterizando o fim da vida econômica ou vida útil, ou, ainda, a “velhice do equipamento”.

	3.11.9 Considera-se que o ciclo de vida do equipamento começa por uma fase de mortalidade infantil, com condições de falha que diminuem paulatinamente (período de ajuste), passa por um período de grande durabilidade e confiabilidade (vida útil econômi...
	3.11.10 A determinação do ponto a partir do qual a curva começa a elevar-se é de fundamental importância na determinação da vida útil de um equipamento ou componente, especialmente no tocante ao planejamento da manutenção preventiva.
	3.11.11 A elaboração de planos de manutenção baseados em análises quantitativas é essencial para a compreensão do tipo e do intervalo de manutenção mais adequado ao comportamento da taxa de falhas de cada equipamento. Assim, é possível definir a melho...
	3.11.12 Vale ressaltar que questões qualitativas, como condições de acesso aos equipamentos, recomendações apresentadas em normas e regulamentos, capacitação do pessoal de manutenção e outras atividades programadas para o mesmo equipamento também deve...
	3.12 MANTENABILIDADE
	3.12.1 É a probabilidade do equipamento ser recolocado em condições de operação dentro de um dado período de tempo, quando a ação de manutenção é executada de acordo com os procedimentos prescritos. O maior ou menor grau de facilidade em executar a ma...
	3.12.2 O MTTR é o tempo médio necessário para reparar um equipamento após a ocorrência de uma falha. Inclui os tempos necessários à localização da pane, a desmontagem de conjuntos, a troca de peças defeituosas, a montagem, o alinhamento e os tempos ne...
	3.12.3 A maioria dos sistemas sofre manutenção, ou seja, são reparados quando falham e sofrem outras atividades para mantê-los operando. A facilidade com que se efetuam reparos e outras atividades de manutenção determinam a mantenabilidade de um siste...
	3.12.4 A melhoria da mantenabilidade de um equipamento passa pela adoção de medidas como:
	a) sistemas de detecção e indicação de desgaste, condições anormais ou falhas (monitoramento);
	b) adoção de técnicas comuns, clássicas ou de domínio geral, que não exijam habilidades especiais do pessoal da manutenção; e
	c) facilidade de montagem e desmontagem de equipamentos, que inclui a utilização de ferramentas universais (não especiais); o acesso (escadas, passarelas, bocas de visita, portas de inspeção, espaço suficiente para fazer regulagens ou colocar ferramen...

	3.13.1 É a probabilidade de um sistema estar em condição operacional no instante determinado. É a medida da probabilidade de um item estar em estado operável e confiável no início da missão, quando esta for exigida aleatoriamente no tempo.
	3.13.2 É definida pela relação entre o MTBF e o tempo total (soma do MTBF com o MTTR), como demonstrado no quadro.
	Quadro 3-1 Fórmula de disponibilidade
	3.14 MANUTENÇÃO CENTRADA EM CONFIABILIDADE
	3.14.1 Manutenção Centrada na Confiabilidade (MCC, ou, na sigla em inglês, RCM – Reliability Centred Maintenance) é a aplicação de um método estruturado para estabelecer a melhor estratégia de manutenção para um dado sistema ou equipamento.
	3.14.2 Os processos de manutenção centrados em confiabilidade, sistematicamente, acompanham as funções de um equipamento e suas possíveis falhas, apontando os modos de falha e as suas causas prováveis. A partir desta identificação, procura chegar aos ...
	3.14.3 Para que melhor se compreenda a metodologia empregada pela MCC, torna-se necessário definir-se alguns dos termos empregados por ela:
	a) função é o que o usuário do equipamento deseja que ele faça, dentro de um padrão de desempenho especificado. A função primária é a razão pela qual ele foi adquirido. Funções secundárias são aquelas que podem impactar os usuários, além das primárias...
	b) falha consiste na interrupção ou alteração da capacidade de um equipamento (ou item) desempenhar uma função requerida ou esperada. Falha funcional, para a MCC, é a incapacidade de um item desempenhar uma função específica dentre de limites desejado...
	c) modo de falha é um evento que gera uma falha funcional. São exemplos de modos de falha: fratura, deformação, separação, desgaste, desbalanceamento, desalinhamento, trincamento, deficiências na manutenção, etc;
	d) causa da falha é um evento que gera o aparecimento do modo de falha. Pode ser associada a erro de projeto, defeito no material, erro na fabricação, erro na montagem, condições de serviço não previstas, etc;
	e) efeito da falha é o que acontece quando o modo de falha ocorre; e
	f) consequência da falha é o efeito de segunda ordem, institucional, gerado por um modo de falha. Pode ser, por exemplo, a perda do equipamento, a queda na produção, danos ambientais, danos físicos, etc.

	3.14.4 Os processos de MCC procuram responder às seguintes perguntas:
	a) quais as funções do sistema/equipamento e os padrões de desempenho associados?
	b) como o sistema pode falhar ao realizar essas funções?
	c) o que pode causar a falha funcional?
	d) o que acontece quando uma falha ocorre (efeitos da falha)?
	e) quais podem ser as consequências quando da ocorrência da falha?
	f) o que pode ser feito para detectar e prevenir a ocorrência da falha?
	g) o que deverá ser feito se uma tarefa de manutenção não pode se identificada?

	3.14.5 Uma ferramenta extremamente útil à MCC é a chamada Análise de Modos e Efeitos das Falhas (FMEA, da sigla em inglês Failure Mode and Effects Analysis). Seu objetivo principal é detalhar cada componente do equipamento e determinar as maneiras com...
	3.15 ATIVIDADES INERENTES AO GRUPO FUNCIONAL MANUTENÇÃO
	O Grupo Funcional Manutenção compreende uma série de atividades e tarefas, executadas pelos diversos níveis da instituição. No nível tático, destacam-se as seguintes atividades:
	a) Planejamento e Avaliação da Manutenção: refere-se à elaboração dos planos de manutenção, definição de métodos de manutenção, avaliação do desempenho dos equipamentos, etc;
	b) Planejamento e Controle da Produção na Oficina: refere-se à produção interna das oficinas de manutenção;
	c) Suprimento: obtenção, armazenamento e distribuição de peças de reposição e insumos necessários à manutenção;
	d) Operações de Manutenção: execução das ações de manutenção (centralizadas ou descentralizadas); e
	e) Evacuação de Material: inclui o salvamento, a remoção e a classificação do material salvado ou capturado.

	4.1.1 Comumente, observa-se que as tarefas executadas pelo setor de Mnt de qualquer instituição são consideradas um mal necessário e fator de paradas inoportunas. Mais recentemente, devido a uma maior preocupação com a qualidade e a produtividade, à ...
	4.1.2 Além dos fatores anteriormente citados, observa-se que os equipamentos tornam-se mais automatizados e complexos, exigindo grande nível de confiabilidade, disponibilidade, segurança e facilidade de manutenção (mantenabilidade) para que possam bem...
	4.1.3 Procedimentos inadequados no tocante à operação e ao apoio aos equipamentos têm como consequências uma baixa confiabilidade e disponibilidade, reduzindo a operacionalidade, além de gerar riscos. Entre esses procedimentos, podem-se destacar:
	a) sistema de análise de falhas deficiente, com ênfase em consertar o que quebrou. Com isso, o pessoal da manutenção somente remove sintomas, sem contar com um sistema otimizado de informações e análise de dados;
	b) a manutenção preventiva é mal realizada ou inexistente;
	c) os relatórios de falhas de equipamentos são mal preenchidos ou nem existem;
	d) faltam procedimentos corretos de manutenção;
	e) falta de treinamento e habilidades do pessoal da manutenção;
	f) falta de equipamentos de medição e testes, de ferramental e de documentação técnica;
	g) estoque de peças de reposição inadequado e dificuldade de aquisição desses itens;
	h) infraestrutura inadequada de manutenção e para a guarda dos equipamentos e dos insumos para seu funcionamento;
	i) deficiências no projeto;
	j) condições desfavoráveis sob as quais as aquisições e o fornecimento acontecem (compras de oportunidade); e
	k) problemas nos serviços de assistência técnica a serem prestados pelo fabricante ou fornecedor.

	4.2.1 Suporte Logístico Integrado (SLI) é uma função de gestão que provê o planejamento inicial, recursos e controle que ajudam a assegurar que o consumidor ou usuário final receba um sistema que não somente vá atingir requisitos de desempenho, mas po...
	4.2.2 SLI é uma função gerencial que provê controles de planejamento e funcionamento com o propósito de assegurar que o Sistema ou Material atinja os requisitos de desempenho, seja desenvolvido a um preço razoável e possa ser suportado durante todo o ...
	4.2.3 O SLI busca equilibrar as características de desempenho esperado de um determinado equipamento com a capacidade de se prover o apoio adequado à sua operação, a um custo razoável.
	4.2.4 O planejamento baseado nos requisitos do SLI permite que haja uma aproximação detalhada de todo o processo que envolve a gestão de aquisições e do ciclo de vida do material de emprego militar, uma vez que o sucesso das missões dependerá da dispo...
	4.2.5 O pessoal da manutenção deve sempre participar da aquisição de qualquer equipamento, uma vez que este setor é que cuidará da "saúde" desse equipamento. Ao se adquirir uma máquina, adquire-se, também, os encargos de manutenção. Nesse contexto, o ...
	4.2.6 A seguir, apresentam-se algumas sugestões para a implantação de um Suporte Logístico Integrado, além de perguntas que poderão surtir um peso significativo ao se adquirir algum tipo de equipamento.
	4.2.6.1 Dados e publicações técnicos
	a. Existem publicações técnicas a respeito do material?
	b. Quais as publicações técnicas existentes?
	c. As publicações técnicas estão disponíveis em português?
	d. Existe algum processo de atualização das publicações?
	e. As publicações técnicas são de fácil entendimento?
	f. As publicações são divididas em operação, suprimento, ferramental e manutenção?
	g. Os dados técnicos estão disponíveis?
	h. Existem dados sobre desempenho, confiabilidade, disponibilidade e mantenabilidade?

	4.2.6.2 Suporte de recursos computacionais
	a. Qual o nível dos recursos computacionais existentes?
	b. Existem recursos que dão suporte ao ensino assistido por computador?
	c. Existe a possibilidade de simuladores com recursos de multimídia?
	d. Existe programa inteligente de manutenção?
	e. Existem manuais em mídia?
	f. Qual a possibilidade de integração computadorizada com o fornecedor?
	g. Existe segurança nos recursos computacionais?

	4.2.6.3 Empacotamento, Manuseio e Estoque
	a. A embalagem traz proteção apropriada ao produto e seus componentes?
	b. A embalagem traz eficiência para as atividades de manuseio e armazenagem?
	c. Quais as condições para o armazenamento dos equipamentos?
	d. Qual o grau de versatilidade para o manuseio do material?
	e. Quais os meios necessários para o transporte do equipamento?

	4.2.6.4 Grupo gestão SLI
	a. Todos devem levantar questionamentos acerca dos princípios do SLI.
	b. Todos estão comprometidos com o processo?
	c. Os componentes têm conhecimento acerca dos tópicos que serão levantados?

	4.2.6.5 Planejamento da manutenção
	a. Existem planos de manutenção do material?
	b. Que tipo de manutenção é utilizada?
	c. Existem instruções de manutenção acerca do equipamento?
	d. Existem dados sobre o desempenho, confiabilidade, disponibilidade e mantenabilidade?
	e. Existem dados sobre a vida útil do material?
	f. Quem será responsável pela manutenção?

	4.2.6.6 Potencial humano/pessoal
	a. O pessoal será preparado para as atividades com o material?
	b. Como será selecionado o pessoal para manusear o material?
	c. Até que nível o pessoal será preparado?

	4.2.6.7 Suprimento
	a. Como será realizada a aquisição de suprimento?
	b. Haverá suprimento suficiente em quantidade e qualidade? Por quanto tempo?
	c. Quem será responsável pelo suprimento?
	d. Como será o processo de fornecimento do suprimento?
	e. Quais os possíveis fornecedores do suprimento (mercado)? São competentes?

	4.2.6.8 Equipamentos de teste/suporte
	a. Serão adquiridos equipamentos de teste?
	b. Quais os equipamentos de teste necessários?
	c. O fornecedor é confiável?
	d. Os equipamentos são de boa qualidade?
	e. Haverá quantidade e qualidade de equipamentos de suporte suficientes?

	4.2.6.9 Treinamento/Estrutura de treinamento
	a. Os envolvidos no processo terão treinamento adequado?
	b. Até que nível serão treinados os envolvidos no processo?
	c. Existirão aperfeiçoamentos futuros?
	d. O responsável pelo treinamento possui estrutura adequada, meios de instrução, fontes de consulta, instrutores qualificados e outros requisitos?
	e. Como será o repasse dos conhecimentos adquiridos no treinamento?

	4.2.6.10 Transporte
	a. Como será realizado o transporte do material?
	b. As necessidades de transporte serão fornecidas?
	c. Os meios necessários ao transporte serão adquiridos?
	d. Quais são os meios necessários ao transporte?
	e. Qual a maneira mais fácil de transportar o material?

	5.1.1 Para serem bem executadas, muitas das tarefas de manutenção requerem meses de preparação e podem envolver grandes problemas de logística - seleção de pessoal, compra, transporte e armazenamento de peças e materiais, além do uso de instalações e...
	5.1.2 O planejamento e a padronização são as bases para melhorar o gerenciamento da manutenção. Bem aplicados, eles garantem a confiabilidade das ações preventivas e corretivas e a previsibilidade dos recursos necessários, mão de obra e peças de repos...
	5.2 PLANEJAMENTO DA MANUTENÇÃO
	5.2.1 Basicamente, um plano de manutenção consiste de um conjunto de ações preventivas e datas para a sua execução. Em outras palavras, um plano de manutenção é simplesmente um calendário de ações preventivas.
	5.2.2 A base para a elaboração do plano de manutenção é a necessidade de manutenção preventiva dos equipamentos. Por isso, um bom plano de manutenção representa a coleção de todas as ações preventivas que devem ser tomadas para evitar as falhas e gara...
	5.2.3 A elaboração de planos de manutenção é uma tarefa relativamente simples quando já são conhecidas as ações preventivas de inspeção, recuperação ou substituição que os equipamentos exigem e seus respectivos intervalos. Em princípio, estas ações de...
	5.2.4 Tais padrões de manutenção devem conter, entre outras informações, instruções detalhadas sobre o que inspecionar, recuperar ou substituir, com que frequência, por que e como estas tarefas devem ser executadas. Assim, com base nas informações con...
	5.2.5 No caso de equipamentos completamente novos e desconhecidos, o ponto de partida para a elaboração dos primeiros planos de manutenção são as informações fornecidas pelos fabricantes através das especificações técnicas e manuais de manutenção. Ent...
	5.2.6 O aspecto mais importante na utilização de qualquer plano de manutenção é a sua revisão contínua através do giro sistemático do ciclo Plan, Do, Check, Act 0F  (PDCA). Seja qual for o formato utilizado, o aspecto fundamental dos planos de manuten...
	5.2.7 Uma vez elaborados, os planos de manutenção se tornam o Plan do ciclo PDCA, onde a meta é cumprir as ações preventivas necessárias.
	5.2.8 É importante enfatizar a necessidade de utilização do resultado real da execução do plano de manutenção para revisar as ações preventivas futuras, além da importância de acumular dados históricos sobre a manutenção dos equipamentos, o que permit...
	5.2.9 Em resumo, cada giro do ciclo PDCA representa um acréscimo de conhecimento que as equipes de manutenção adquirem sobre os equipamentos. Este acréscimo de conhecimento pode ser originado de um aprendizado com as falhas ou da observação e análise ...
	5.2.10 O desafio para as equipes de manutenção será sempre o de elaborar um plano que não tenha excesso ou falta de atividades preventivas. É claro que leva tempo para se construir um bom plano de manutenção. Não se pode esperar que o plano saia perfe...
	5.2.11 A melhoria contínua do plano de manutenção é feita através do giro do ciclo PDCA. Sem este giro, o plano acaba "enferrujando" e as falhas tenderão a aumentar, fugindo do controle. Assim como os padrões de manutenção, os planos também devem ser ...
	5.2.12 Como uma regra, todo departamento de manutenção deve ter alguma forma simples de registrar os resultados reais do seu trabalho. É necessário manter registros sobre que tarefas foram realizadas e quando.
	5.2.13 Para cada componente ou peça sujeita à revisão ou troca periódica, deve-se ter informações históricas sobre quando foi feito o serviço em relação à data originalmente planejada. Mesmo no caso das ações preventivas baseadas na condição, em que a...
	5.2.14 Estas datas previstas inicialmente poderão ser alteradas conforme o resultado das inspeções, de modo que as trocas ou reformas sejam feitas quando for mais oportuno. Nestes casos, a margem de erro em relação à previsão original tende a ser muit...
	5.2.15 O elemento de manutenção deve sempre perseguir a meta de diminuir a frequência das ações preventivas, através da introdução de melhorias nos equipamentos. Estas melhorias podem ser oriundas das contramedidas para evitar a reincidência de falhas...
	5.2.16 Entretanto, sempre que ocorre uma falha, poderá ser necessário aumentar temporariamente a frequência de uma determinada inspeção, troca ou reforma, até que as contramedidas tenham sido estabelecidas e completamente implementadas. A razão disso ...
	5.2.17 Este espírito de melhoria contínua - ou Kaizen - deve fazer parte do dia a dia dos departamentos de manutenção. Em vez de reduzir os intervalos das ações preventivas para garantir que as falhas não ocorrerão, é preciso usar o conhecimento e as ...
	5.2.18 Uma ferramenta de planejamento, cuja simplicidade a torna útil para o planejamento da manutenção, é o Cronograma de Barras ou GANTT. Nele, são descritas em uma coluna as tarefas ou equipamento a ser manutenido, enquanto no eixo horizontal são m...
	5.2.19 O cronograma se presta muito bem como ferramenta de planejamento e acompanhamento onde, paralelamente à barra indicativa do previsto, traça-se uma barra (com uma representação diferente, para distingui-la) representativa do que realmente ocorre...
	5.2.20 Uma outra forma de se utilizar o cronograma como instrumento de acompanhamento dos serviços consiste no processo de front linee² onde, com uma periodicidade definida previamente, traça-se, nas datas definidas para monitorar o andamento dos serv...
	5.2.21 Algumas observações inerentes ao planejamento:
	a) determinar e marcar no cronograma os períodos em que não será possível realizar ações de manutenção previstas (fins de semana, feriados, férias, exercícios, emprego operacional, etc);
	b) verificar a disponibilidade média exigida pelo operador do equipamento, bem como períodos de elevação desse índice (exercícios, emprego operacional planejado, operações de apoio logístico, etc);
	c) definir o número de equipes disponíveis e o período em que elas estarão produtivas;
	d) estimar, com sua equipe e com apoio dos manuais e padrões de manutenção, o tempo de manutenção preventiva para cada equipamento e a periodicidade das intervenções;
	e) lançar no cronograma as datas e períodos previstos para as intervenções de manutenção, de maneira a tentar alcançar a disponibilidade exigida pelo operador;
	f) procurar evitar as interrupções da manutenção por feriado e finais de semana (fazer o planejamento de modo que tenha continuidade);
	g) após cada emprego prolongado, prever períodos de intensificação de ações corretivas; a fim de restaurar o equipamento indisponível à condição de disponibilidade.
	h) prever os períodos para reprogramação da manutenção;
	i) verificar a disponibilidade média do equipamento ao longo de todo o período de planejamento e replanejar, se for o caso;
	j) com o planejamento feito, realizar o levantamento de recursos necessários à manutenção, o custo para manutenção preventiva e, por estatística, o levantamento de custo para a corretiva; e
	k) apresentar o planejamento ao Comandante, e informar a necessidade de recursos para o seu cumprimento.

	² Linha de frente
	Tabela 5-1 Plano de Manutenção
	5.3 PADRONIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO
	5.3.1 A padronização é um meio para melhorar tanto a execução quanto o gerenciamento das atividades de manutenção. Nesse contexto, a execução da manutenção deve ser entendida como o trabalho operacional realizado nas oficinas, enquanto que o gerenciam...
	5.3.2 A padronização é absolutamente essencial para que o trabalho da manutenção seja conduzido de forma eficiente e confiável. Dentre os principais benefícios da padronização da manutenção podem-se citar:
	a) aumenta a capacidade de treinamento de novos profissionais num espaço de tempo mais curto, permitindo que um maior número de técnicos seja capaz de executar tarefas relativamente complexas e que antes eram feitas somente pelos técnicos mais experie...
	b) torna possível a transferência de tarefas simples de manutenção, tais como lubrificação, inspeções visuais, pequenos reparos e trocas de peças para os operadores da produção, o que resulta no aumento da eficiência do serviço de manutenção;
	c) contribui para aumentar a confiabilidade das ações corretivas e preventivas da manutenção, reduzindo as paradas de produção por falhas reincidentes e reduzindo a probabilidade de ocorrência de falhas induzidas pela execução de ações de manutenção p...
	d) permite uma melhor compreensão da natureza e das dificuldades associadas às atividades de manutenção por parte do pessoal da produção, incentivando um ambiente de cooperação mútua em prol da eficiência produtiva;
	e) permite acumular o domínio tecnológico sobre a manutenção dos equipamentos, evitando que o conhecimento se perca à medida que as equipes de manutenção vão sendo substituídas ao longo do tempo. Segundo o Prof Falconi, em seu livro "Qualidade Total P...
	f) contribui para a melhoria do planejamento da manutenção ao longo do ano, reduzindo os tempos para execução das tarefas, facilitando o planejamento logístico e a redução da indisponibilidade dos equipamentos; e
	g) contribui para a otimização dos custos de manutenção, por meio de melhor aproveitamento da mão de obra, eliminação dos desperdícios com peças de reposição e materiais sem utilização e aumento da produtividade da mão de obra, sem impor sobrecargas c...

	5.3.3 Na prática, para que os resultados acima sejam alcançados, os padrões e os procedimentos de manutenção, contendo o conhecimento e a experiência da organização nos equipamentos, devem ser elaborados e estar disponíveis para a utilização por toda ...
	5.4 TIPOS DE PADRÕES DA MANUTENÇÃO
	5.4.1 O termo padrão tem sido amplamente utilizado no dia a dia das organizações para definir, de forma genérica, tanto os procedimentos operacionais (padrões técnicos), quanto os padrões de sistema ou padrões gerenciais.
	5.4.2 Os padrões técnicos estão diretamente relacionados com a execução de tarefas operacionais de manutenção. Eles incluem, ainda, os procedimentos operacionais padrão (standard operating procedures), que descrevem detalhadamente o conteúdo das diver...
	5.4.3 Os padrões de sistema mostram a "maneira de trabalhar lateralmente", ou seja, tratam de situações interfuncionais. A elaboração dos padrões de sistema não é um exercício individual. Eles devem ser elaborados com a participação e o consenso das p...
	5.4.4 Padrões técnicos da manutenção
	5.4.4.1 São um conjunto de documentos que tratam das diversas tarefas operacionais de manutenção, executadas diretamente nas oficinas. Este conjunto de documentos é também conhecido como "Manual de Manutenção" e deve conter todas as informações técnic...
	5.4.4.2 Existem vários tipos de padrões técnicos utilizados na manutenção de equipamentos. Basicamente, eles podem ser classificados em: padrões de inspeção, padrões de recuperação e padrões de substituição de peças. A seguir, será detalhado o conteúd...
	5.4.5 Padrões de inspeção
	5.4.5.1 São documentos que detalham os itens a serem inspecionados e sua frequência, os métodos de inspeção a serem utilizados, os critérios de julgamento dos resultados das inspeções e as contramedidas, em caso de anomalias. O objetivo destes padrões...
	5.4.5.2 As inspeções incluem uma grande variedade de tarefas, desde simples inspeções sensitivas, até as inspeções com aparelhos mais sensíveis e sofisticados. Para maior simplicidade, será utilizado o termo "padrão de inspeção" para designar, de form...
	5.4.5.3 Se for conveniente, os padrões de inspeção também podem ser classificados de acordo com as áreas de especialidade das equipes de Mnt, tais como padrões de inspeção mecânica, elétrica, hidráulica, pneumática, etc.
	5.4.5.4 Observa-se, geralmente, que os padrões de inspeção contêm somente uma breve descrição do item a ser inspecionado, mas que não definem os critérios quantitativos ou qualitativos para julgamento dos resultados da inspeção. Sem estes critérios, é...
	que ilustram, de forma clara e simples, os pontos dos equipamentos a serem inspecionados.
	5.4.5.5 Em resumo, para tornar os padrões de inspeção completos, as seguintes informações são essenciais:
	a) partes do equipamento a serem inspecionadas;
	b) frequência das inspeções;
	c) métodos de inspeção;
	d) instrumentos e aparelhos de inspeção;
	e) características a serem inspecionadas;
	f) critérios de julgamento; e
	g) contramedidas em caso de anomalias.

	5.4.5.6 Uma outra deficiência comumente encontrada nas oficinas é a falta de registro dos resultados das inspeções. Este registro pode ser um simples "OK" para indicar que uma condição satisfatória foi encontrada ou a anotação dos resultados quantitat...
	tendência de parâmetros dos equipamentos. Além disso, somente o registro e a análise dos resultados reais das inspeções permitirão girar o PDCA da manutenção preventiva, ajustando continuamente os intervalos de troca e revisão das peças e componentes ...
	5.4.5.7 A Carta Guia de Torques, Ajustagens e Procedimentos da VBC Leopard 1 A1 (Figura 5-1) é um bom exemplo de padrão de inspeção.
	Figura 5-1 Carta Guia de Torques, Ajustagens e Procedimentos da VBC Leopard 1 A1
	5.4.6 Padrões de recuperação periódica
	5.4.6.1 Consistem em procedimentos operacionais que descrevem todas as etapas da revisão, tarefas críticas, ferramental necessário e métodos de teste. Em muitos casos, estes padrões podem conter também uma lista completa de peças, desenhos e vistas ex...
	5.4.6.2 A elaboração destes padrões pode ser bastante trabalhosa. Geralmente, os fabricantes dos componentes preparam os manuais de revisão e os fornecem às empresas interessadas ou oficinas certificadas. À medida que os equipamentos sofram modificaçõ...
	5.4.6.3 Os padrões de recuperação periódica especificam os requisitos e a periodicidade de restauração dos equipamentos, visando a restabelecer seus níveis de resistência às falhas. Estes padrões devem descrever detalhadamente os métodos de restauraçã...
	5.4.6.4 Este padrão deverá descrever, detalhadamente, os procedimentos relacionados ao serviço de recuperação, como a seguir exemplificado:
	a) remoção de componente: sequência de remoção; ferramentas e material de apoio necessários; métodos de proteção e transporte até a oficina de manutenção, dentre outras informações críticas;
	b) desmontagem de componente: sequência de desmontagem do componente e marcação da posição original das peças; ferramentas e material de apoio necessários; cuidados durante a desmontagem; instruções quanto aos métodos de identificação, manuseio e arma...
	c) limpeza das peças: métodos e produtos utilizados na limpeza das peças do componente; cuidados durante a limpeza; métodos de manuseio e proteção das peças após a limpeza; precauções de segurança e equipamentos de proteção individual; métodos de disp...
	d) inspeção das peças: métodos de inspeção aplicáveis; instrumentos e aparelhos necessários, critérios de julgamento do estado das peças; contramedidas em caso de anomalias (retrabalhar ou trocar as peças); métodos para registrar os resultados da insp...
	e) retrabalho das peças reutilizáveis: processos de retrabalho aplicáveis, incluindo padrões de acabamento, dureza e tratamento térmico; tolerâncias das peças após o retrabalho; métodos de inspeção das peças retrabalhadas para detectar defeitos; métod...
	f) montagem de componente: sequência de montagem do componente; ferramentas e material de apoio necessários; métodos de lubrificação e tipos de lubrificantes das partes móveis; cuidados durante a montagem; tolerâncias, torques e outras especificações;...
	g) instalação de componente: métodos de transporte do componente até o local de instalação; sequência de reinstalação; ferramentas e material de apoio necessários; tolerâncias, torques e outras especificações; e
	h) procedimentos associados: métodos e equipamentos de transporte; precauções de segurança; lista de equipamentos de proteção individual.

	5.4.7 Padrões de substituição periódica
	São muito semelhantes aos padrões de recuperação periódica e constituem uma lista de todas as peças com vida útil limitada e que estão sujeitas à substituição periódica e suas respectivas periodicidades de troca, além dos procedimentos operacionais de...
	a) métodos de desmontagem do equipamento para obter acesso à peça a ser trocada;
	b) métodos para remoção e instalação das peças;
	c) cuidados durante a execução do serviço;
	d) procedimentos para montagem do equipamento;
	e) testes para verificar o funcionamento do equipamento;
	f) lista de ferramentas e materiais necessários para a troca; e
	g) precauções de segurança e lista de equipamentos de proteção individual.

	5.4.8 Para elevar o nível de execução da manutenção, é essencial uniformizar, também, algumas práticas elementares de manutenção, chamadas de práticas de oficina, em cujos desvios estão as causas potenciais de muitas falhas nos equipamentos. Dentre es...
	Finalmente, também é preciso padronizar as tarefas técnicas mais simples e que são realizadas com grande frequência, tais como: técnicas de desmontagem e montagem de rolamentos; técnicas de união e fixação mecânica através de porcas, parafusos, rebite...
	5.5 A PROMOÇÃO DA PADRONIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO
	5.5.1 Muitas pessoas têm dúvidas sobre como promover, na prática, a padronização da manutenção em suas organizações. Uma das dúvidas mais comuns é sobre como iniciar a padronização: "precisamos elaborar padrões para todas as ações da manutenção? Isto ...
	5.5.2 Além de ocorrerem com maior frequência, as inspeções são a base das atividades de manutenção e permitem ajustar as periodicidades de recuperação e substituição dos diversos componentes e peças do equipamento. As inspeções são atividades relativa...
	5.5.3 Em seguida, devem ser padronizadas as atividades de reforma e troca, de acordo com sua complexidade e periodicidade. Quanto mais frequentes forem as tarefas, mais alta será a prioridade para padronização. Outros critérios podem ser utilizados pa...
	5.5.4 Os dois principais pontos de partida para a padronização são as recomendações do fabricante e a própria experiência do pessoal de manutenção. Esta experiência é resultante do aprendizado com a ocorrência de falhas. À medida que as falhas ocorrem...
	5.5.5 A revisão dos padrões deve ser sempre seguida da revisão dos planos de manutenção. As recomendações dos fabricantes tendem a ser bastante genéricas e é preciso adaptá-las à realidade de cada organização. Isto somente poderá ser conseguido atravé...
	5.5.6 O resultado do giro do PDCA será o ajuste das periodicidades e do próprio conteúdo dos padrões. Itens desnecessários e que não contribuem para eliminar falhas devem ser eliminados ou ter sua periodicidade reduzida, enquanto que outras ações mais...
	5.5.7 Atuando desta forma, é possível manter os padrões "vivos" e úteis. É impossível definir, de uma vez por todas, as necessidades de manutenção dos equipamentos. Ao contrário, é preciso ir ajustando os padrões aos poucos, com base na experiência ac...
	5.5.8 A realidade brasileira nos mostra que muitas organizações operam equipamentos importados, cujos manuais de manutenção e operação não são fornecidos em português pelos fabricantes. Manuais em língua estrangeira podem representar uma barreira para...
	5.5.9 Para facilitar o entendimento dos padrões e evitar erros, os padrões devem ser escritos numa linguagem simples e direta, evitando frases longas e que deem margem a dúvidas. É importante ilustrar os pontos críticos com desenhos, fotos e diagramas...
	5.6 CUMPRIMENTO DOS PADRÕES TÉCNICOS DA MANUTENÇÃO
	5.6.1 Três aspectos são essenciais para garantir o cumprimento dos padrões de manutenção: os padrões têm que ser simples e fáceis de entender, como já descrito; os supervisores da manutenção devem reforçar nas suas equipes a necessidade de cumpri-los;...
	5.6.2 Papel dos supervisores no cumprimento dos padrões
	5.6.2.1 Uma das responsabilidades dos supervisores da manutenção é reforçar nas suas equipes a necessidade de trabalhar em conformidade com os padrões, em vez de deixar que os técnicos de manutenção confiem na memória. A razão disso é evitar que ocorr...
	5.6.2.2 Os supervisores devem promover o treinamento no trabalho para elevar o nível de conhecimento e habilidade das suas equipes. Os supervisores devem estar atentos a todos os possíveis obstáculos para o cumprimento dos padrões e trabalhar no senti...
	5.6.3 Educação e treinamento para o cumprimento dos padrões
	Um dos maiores obstáculos para o cumprimento dos padrões é a deficiência de educação e do treinamento dos técnicos de manutenção. A educação e o treinamento são partes integrantes e inseparáveis da padronização, e a importância destes aspectos deve se...
	CAPÍTULO VI
	6.1.1 O Planejamento e Controle da Produção (PCP) é a função que planejará, supervisionará e controlará a produção da oficina de manutenção, além de coordenar o trabalho de suas diversas seções (produção, suprimento, controle de qualidade, etc).
	6.1.2 O PCP estará presente tanto nas oficinas dedicadas à manutenção preventiva quanto naquelas destinadas a operações corretivas ou de recuperação. Diferencia-se do Planejamento da Manutenção Preventiva na medida em que este último focaliza a forma ...
	6.1.3 Caberá ao órgão de PCP a execução de diversas atividades, como:
	a) obtenção de dados de planejamento;
	b) emissão de documentos de programação;
	c) determinação de prioridades;
	d) controle de estoques (em ligação com a Seção de Suprimento);
	e) acompanhamento da disponibilidade de pessoal, ferramental, equipamentos, instalações, etc, destinadas à realização da manutenção; e
	f) acompanhamento da produção.

	6.1.4 Da própria definição são extraídas as duas fases do PCP: o planejamento e o controle. A primeira fase determina o que será produzido, como será produzido e em que prazo deverá ser produzido. O controle (acompanhamento) verificará se o planejado ...
	6.2 PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE
	6.2.1 O planejamento da manutenção requer, entre outros aspectos, a determinação da capacidade de trabalho disponível para a manutenção. Este volume de trabalho que uma equipe ou organização tem a capacidade de produzir (rendimento) será medido em hom...
	6.2.2 O tempo disponível para manutenção em um período (D) corresponde ao tempo total de trabalho (T) subtraído das perdas (P). Considera-se que, em campanha, um mecânico trabalhe 10 horas por dia, 7 dias por semana. Em ritmo de operações continuadas,...
	Quadro 6-1 Fórmula do Tempo Disponível para Manutenção
	6.2.3 Perdas (P) - representam o tempo consumido em outras atividades que não sejam manutenção. Estas são grupadas em três categorias:
	6.2.3.1 Perdas-padrão (Pp) - correspondem às devidas a atividades rotineiras (limpeza de material e instalações, formaturas, reuniões, necessidades pessoais, etc) ou ao serviço em campanha. Será considerada, para fins de cálculo, como equivalente a 24...
	6.2.3.2 Perdas de deslocamento (Pd) - aquelas resultantes de deslocamentos e mudanças de área de apoio. A curto prazo, em campanha, as perdas por deslocamento poderão ser avaliadas em função das mudanças de área previstas na manobra logística. Em temp...
	a) ZA e ZI: 13% de T;
	b) A Rg FTC: 14% de T;
	c) A Rg DE e Bda: 19% de T.

	6.2.3.3 Outras perdas (Po) - deverão ser acrescidas ao somatório das perdas, caso haja previsão de empenho de pessoal em outras atividades (instrução, recreação, repouso, etc). Em campanha, são normalmente consideradas desprezíveis a longo prazo. O cá...

	Quadro 6-2 Cálculo de Perdas
	6.2.4 A produtividade (i) de determinado elemento de manutenção é um fator de correção que definirá a razão entre a produção estimada e a efetivamente realizada em determinado serviço. Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), “produtivid...
	Tabela 6-1 Valores Teóricos de Produtividade
	6.2.4.1 Para fins de cálculo, considera-se que a produtividade de uma equipe será equivalente à soma dos índices de produtividade de seus elementos.
	6.2.4.2 Atividades como treinamentos e reuniões motivacionais poderão elevar este índice. A capacidade de liderança, direção e controle dos elementos em posição de chefia, o espírito de equipe, o desgaste dos mecânicos, a disponibilidade de ferramenta...
	6.2.5 Rendimento (R), expresso em Hh, é o volume de trabalho efetivamente empregado por um elemento, equipe ou organização de Mnt. Expressa a capacidade total de produção e equivale ao produto do tempo disponível pelo índice de produtividade.
	6.2.6.1 um dos motivos que oneram em tempo e custo a manutenção e, em consequência, baixa o desempenho das equipes, sendo definidas como “a parcela do tempo, durante a qual nenhuma manutenção é realizada no item, devido a espera no fornecimento ou por...
	6.2.6.2 Normalmente, este tempo é devido a falhas de programação de manutenção e, para as atividades programadas, pode ser facilmente corrigido desde que devidamente identificado.
	6.2.6.3 Diferentemente das perdas, as horas de espera representam desvios do pessoal de manutenção dentro da oficina, ou seja, o mecânico está disponível mas não produz como poderia.
	6.2.6.4 Uma das formas de se verificar a existência de horas de espera no processo produtivo é a comparação entre a produção esperada (rendimento calculado) e a produção real (fechamento de ordens de serviço). Se o cálculo da produtividade estiver cor...
	6.2.6.5 São apresentados, a seguir, os tipos mais comuns de tempo de espera e, para cada um, sugestões para minimizá-los.
	a. Espera de Suprimento - se esta espera é devida à distância entre o depósito de suprimento e a oficina, ou demora no processamento do pedido no interior do depósito, deve-se procurar identificar as peças que apresentam maior incidência de troca para...
	b. Espera de mão de obra Especializada ou Não Especializada - a incidência deste tipo de espera pode indicar subdimensionamento da equipe ou mau planejamento na distribuição das atividades. Podem ocorrer entre a inspeção inicial e o início dos trabalh...
	c. Espera de Ferramental ou Equipamento Especializado - a incidência deste tipo de espera pode indicar subdimensionamento da ferramentaria ou mau planejamento na distribuição das atividades. Podem ocorrer entre a inspeção inicial e o início dos trabal...
	d. Espera de Providências Administrativas - pode demonstrar excesso de burocracia durante a execução dos trabalhos.
	e. Outros tipos de espera que podem ser determinados para a análise ou providência são: espera de inspeção final ou inicial, espera de melhora de condições atmosféricas, espera de limpeza do local de trabalho, espera por dependência de trabalho em out...

	6.2.6.6 Na maioria dos casos, o rendimento real é inferior ao esperado. Isto pode ser percebido por dois indícios: tempo de realização de determinada ordem de serviço (OS) superior ao previsto; ou produção realizada em um período (em Homens-hora) infe...
	6.2.6.7 Assim, se o rendimento real (Rr) é diferente do previsto (Rp), deduz-se que haja esperas (E) no processo. O cálculo do Rr é feito de acordo com a fórmula do Quadro 6-4.
	Quadro 6-4 Cálculo do Rendimento Real
	6.3 PLANEJAMENTO
	O planejamento da produção em uma oficina incluirá quatro atividades: a programação, o roteiro, a liberação e o controle.
	6.3.1 Programação
	6.3.1.1 Esta etapa definirá as operações de manutenção a serem realizadas, ou seja, informará o que vai ser produzido.
	6.3.1.2 A programação será conduzida tendo em vista dois horizontes: a longo prazo e a curto prazo. A longo prazo, a programação elaborará o Plano de Produção, baseado nas necessidades de manutenção para um período de, aproximadamente, um ano. Este da...
	6.3.1.3 Sinteticamente, pode-se resumir a programação na Tabela 6-2.
	Tabela 6-2 Programação da Produção de Oficina de Manutenção
	6.3.1.4 A programação, ao expedir a OS, determinará as ações a serem realizadas, sua sequência, quem as realizará e os prazos disponíveis para sua realização. Desta forma, alocará os recursos necessários à produção. Da mesma forma, emitirá um pedido à...
	6.3.1.5 Equivalentes de Manutenção - no planejamento da manutenção, se por um lado torna-se necessário o cálculo do volume de trabalho disponível, por outro lado há que se determinar as necessidades de manutenção a que determinada organização será sub...
	a. A produção estimada (E) representa o número médio de horas gastas para um determinado tipo de equipamento a cada vez que entra na oficina. Equivale ao tempo médio de reparação do equipamento (MTTR).
	b. A frequência de manutenção (F) de um determinado artigo representa o número de vezes que este artigo é submetido à manutenção em um ciclo operacional de trabalho
	(um ano). É inversamente proporcional ao tempo médio entre falhas do equipamento
	(MTBF).
	c. A necessidade de manutenção (N) de um determinado artigo será a carga horária empregada em manutenção deste artigo em um ciclo operacional. Equivale ao produto da produção estimada (E) pela frequência de manutenção (F).
	d. O volume de trabalho necessário (V) será a quantidade total de trabalho a ser executada no material de determinada organização e equivale ao produto da quantidade de artigos de um determinado tipo (q) pela necessidade de manutenção (N).

	6.3.1.6 A partir do volume total de trabalho, pode-se determinar a necessidade de equipes de manutenção em um determinado ciclo operacional, já que esse volume deverá ser coberto pelo rendimento real das equipes.
	6.3.1.7 A utilização dos equivalentes de manutenção deverá restringir-se aos planejamentos de longo prazo na determinação de efetivos a serem fornecidos a determinada organização de manutenção a fim de dimensionar sua capacidade de apoio.
	Quadro 6-5 Fórmulas para Cálculo da Necessidade de Manutenção
	6.3.2 Roteiro
	6.3.2.1 O roteiro nada mais é senão a determinação da sequência de ações a serem realizadas em um equipamento a sofrer intervenção. Trata-se da determinação do método de produção.
	6.3.2.2 Sempre que possível, as ações de manutenção deverão ser padronizadas e transformadas em rotinas (Procedimentos Operacionais Padrão - POP). Isto trará como vantagem a facilidade do gerenciamento dos processos, já que cada POP incluirá tempo méd...
	6.3.2.3 Entre os instrumentos utilizados para determinar o roteiro de realização, destaca-se o sistema Program Evaluation and Review Technique3F  (PERT) 4.
	6.3.3 Liberação
	6.3.3.1 A liberação consiste na reunião dos itens necessários ao início da manutenção e o envio à equipe que realizará a intervenção. Isto incluirá o recebimento do próprio material a ser reparado, das peças de reparação previstas para o início dos tr...
	6.3.3.2 A liberação é o ponto de contato entre a programação, o estoque, a ferramentaria e a produção.
	6.3.3.3 Poderá caber à liberação a atividade de movimentação, ou seja, o deslocamento físico do material entre diversas equipes de manutenção, ou, somente, o controle desta movimentação.
	6.3.4 Controle
	6.3.4.1 A fase de controle da produção poderia ser melhor definida como acompanhamento da produção, já que esta é a sua real finalidade, ou seja, verificar o andamento dos trabalhos previstos.
	6.3.4.2 O controle deve ser exercido durante a execução de todos os processos envolvidos na manutenção. Esta fase deve ser sustentada pelo uso intenso de ITENS DE CONTROLE DE PROCESSO (INDICADORES). Quanto maior uso se fizer dos POP, mais facilmente s...
	6.3.4.3 A detecção de desvios deve ser acompanhada de uma identificação de suas causas e um levantamento de possíveis soluções. Para tal, faz-se extremamente útil o emprego dos métodos de solução de problemas empregados no Gerenciamento da Qualidade T...
	6.3.4.4 O controle pode ser exercido: na produção global, nas ordens de serviço, no suprimento, no desempenho das equipes de manutenção, pelo cálculo da fila de espera (BACKLOG) e pelo gráfico de GANTT.
	6.3.4.5 Na produção global, são comparadas as metas previstas no Plano de Produção e as Ordem de Serviço (OS) realmente realizadas, sendo realizado pela gerência de manutenção.
	6.3.4.6 Nas Ordens de Serviço, são comparados os prazos e ações previstos e o efetivamente realizado. É útil para coordenar ações entre diversas equipes envolvidas na manutenção do mesmo material (pintura e eletricidade, por exemplo). Pode ser realiza...
	6.3.4.7 No suprimento, realizado junto à seção de suprimento, é levantada a situação de itens de suprimento críticos para a consecução das ações previstas nas OS.
	6.3.4.8 No desempenho das equipes de manutenção, realizado através de breves reuniões diárias entre o pessoal do controle e o pessoal da manutenção, determina-se problemas na execução dos trabalhos, sugestões de modificações nos POP, incorreções de pr...
	por parte do pessoal de controle, já que se trata de uma atividade muitas vezes
	antipática e mal compreendida.
	6.4 FERRAMENTAS DE CONTROLE DA PRODUÇÃO EM OFICINAS
	6.4.1 Fila de Espera (BACKLOG) - é o tempo da fila de espera para que um material possa ser atendido por determinado processo ou, mais precisamente, a relação entre a taxa de chegada e a taxa de atendimento pelo processo. Em termos de manutenção, é o ...
	6.4.2 O uso do BACKLOG no controle do processo de produção constitui-se em importante ferramenta para o gerente, por apresentar tendências, permitindo-lhe a correção de rumos. O índice do BACKLOG para determinado período é menos importante do que o co...
	6.4.3 O BACKLOG será calculado em função de um determinado período que passará a ser a unidade de medida (dia ou semana, normalmente).
	6.4.4 Para a montagem do BACKLOG, sugere-se a seguinte sequência:
	a) relacionar os serviços pendentes na oficina (OS abertas) no início do período, segundo o critério que mais se adequar ao controle da manutenção (por equipes, para a organização como um todo, para determinada seção, etc);
	b) somar os tempos estimados de reparação, para cada OS (Hh);
	c) somar os tempos estimados das OS recebidas no período com os tempos dos serviços em execução;
	d) subtrair os tempos das OS executadas no período;
	e) dividir o total dos tempos estimados restantes, após a subtração, pelos Hh disponíveis (volume de trabalho) do grupo considerado. O resultado obtido (BACKLOG) é o tempo na unidade escolhida em que provavelmente o grupo considerado deveria trabalhar...
	f) montar uma tabela e traçar um gráfico para o acompanhamento dos valores do BACKLOG.

	6.4.5 A Tabela 6-3 ilustra a determinação do BACKLOG.
	6.4.6 Nesse exemplo, utiliza-se como unidade de tempo a semana, em uma organização de manutenção dotada de 12 mecânicos, com um volume de trabalho semanal de 576 Hh e onde havia uma pendência, no início do período, de 8.927 Hh, correspondendo a um BAC...
	6.4.6.1 Avaliação da produção, em função do BACKLOG
	a. BACKLOG estável: este gráfico significa a melhor situação para o BACKLOG de uma equipe, pois indica que os recursos existentes são suficientes para o atendimento das necessidades. Se o valor estável for considerado elevado, pode ser baixado através...
	Quadro 6-6 BACKLOG estável
	b. BACKLOG crescente: este gráfico indica que os recursos disponíveis não são suficientes, ou não estão preparados, ou não são adequados às tarefas que têm que executar e, nesse caso, deve ser pesquisada a causa que está motivando o crescimento e proc...
	Quadro 6-7 BACKLOG crescente
	c. BACKLOG decrescente: o aparecimento deste tipo de gráfico mostra, normalmente, que os recursos de manutenção estão superdimensionados para o atendimento às solicitações atuais dos serviços e que, se esta tendência se mantiver e não houver providênc...
	d. BACKLOG com aumento brusco: dentre os motivos que podem ocasionar este comportamento da curva, indicam-se: mudanças nos padrões de qualidade na manutenção; treinamentos de pessoal; incidência de atividade externa à manutenção e que implique em desv...
	e. BACKLOG com variações cíclicas (dente de serra): este tipo de comportamento pode ser reflexo de oscilações sazonais (mudança das condições atmosféricas, missões realizadas em determinados períodos do ano, etc). Pode, também, ser reflexo de planos d...

	6.4.6.2 Emprego do BACKLOG em campanha - já foi visto que o BACKLOG constitui-se em uma ferramenta gerencial capaz de oferecer ao órgão de PCP uma previsão, ainda que aproximada, do tempo em que um determinado material que chegue à oficina de manutenç...
	6.4.6.3 Em tempo de paz, é relativamente simples o cálculo do BACKLOG. Seu principal emprego será como um indicador de tendências da produção.
	6.4.6.4 Em campanha, em especial na Cia Log Mnt/B Log, surge um novo emprego para o BACKLOG, associado ao nível de manutenção.
	6.4.6.5 Nível de manutenção é o prazo autorizado para que determinado material seja retido na oficina de manutenção, aí incluídos os tempos de espera (fila) e trabalho. Assim, ao se determinar que o nível de manutenção na Cia Log Mnt é de 24 horas, ne...
	6.4.6.6 O material a ser reparado em determinada organização de manutenção será admitido até que o BACKLOG atinja o nível de manutenção; a partir daí, será evacuado para o Esc Sp. Obviamente, outros fatores poderão pesar para esta decisão (dificuldade...
	6.4.6.7 O cálculo do BACKLOG em campanha para atender a esta necessidade de comparação com o nível de manutenção será feito em horas e recalculado a cada OS aberta ou fechada. A sua fórmula geral é a descrita no Quadro 6-11.
	Quadro 6-11 Fórmula de Cálculo do BACKLOG
	6.4.6.8 O volume de trabalho será estimado na abertura da OS, de acordo com os manuais de tempos-padrão de manutenção. O volume total de trabalho (V) é o saldo dos volumes de trabalho das OS em aberto. Como visto, será recalculado a cada abertura ou f...
	Quadro 6-12 Cálculo do rendimento de uma equipe de manutenção
	6.4.6.9 O tempo total será 10 horas/dia, quando em ritmo normal de produção, ou 24 horas / dia, quando em ritmo de operações continuadas.
	6.4.6.10 As perdas são os tempos em que os mecânicos estão fora da oficina e serão: perdas-padrão, perdas por deslocamento e outras perdas. As perdas, em um determinado dia, serão distribuídas irregularmente. Contudo, para este cálculo do BACKLOG (a s...
	Quadro 6-13 Cálculo do rendimento médio de uma equipe de manutenção (em Horas)
	6.4.6.11 Esta fórmula corrige, também, a diferença entre o tempo total (quando igual ou inferior a 24 horas) e o dia-calendário (24 horas). Há que se considerar que, diferentemente do tempo de paz, o B Log não fecha ao término do expediente. Embora as...
	6.4.6.12 O Quadro 6-14, traz um exemplo de aplicação para o cálculo do BACKLOG em campanha.
	Quadro 6-14 Exemplo de calculo de BACKLOG em campanha
	6.4.6.13 Com esta metodologia de cálculo, é possível ajustar-se quase automaticamente a quantidade de material recolhido em operações de movimento. Nestas operações, não há interesse em se recolher grandes quantidades de material, devido à dificuldade...
	Quadro 6-15 Exemplo de cálculo de BACKLOG em campanha

	6.4.7 Gráfico de Gantt - é um dispositivo simples de controle empregado em processos repetitivos.
	6.4.8 Na escala horizontal, representa-se o tempo e, abaixo dele, a programação em uma linha, a produção real em outra linha e a comparação entre elas em uma terceira linha.
	6.4.9 Na escala vertical, pode-se representar as operações, máquinas, funcionários, equipes ou seções.
	6.4.10 A Tabela 6-4 mostra o uso do Gráfico de Gannt no controle da recuperação de um determinado equipamento.
	6.4.11 No gráfico, está retratada a situação ao término do dia 2. Observa-se, no exemplo, que a equipe A está em dia com o planejamento (produziu 40 para uma previsão de 40). A equipe B está ½ dia atrasada (produziu 30 em 40 previstas). A equipe C est...
	6.4.12 No gráfico podem ser lançados períodos de não produção, seja por manutenção da máquina, emprego da equipe em outra atividade, etc.
	7.1 CONCEITOS INICIAIS
	7.1.1 Os indicadores de manutenção são desenvolvidos e utilizados pelos gerentes visando atingir a metas operacionais definidas pelas organizações. Devem indicar onde e quais melhoramentos podem ser conduzidos de modo a otimizar os processos, assim c...
	7.1.2 Os gestores precisam efetuar, permanentemente, mudanças organizacionais visando a implementação das melhores práticas. Busca-se, constantemente, melhorar o planejamento, a programação, o controle, o acompanhamento, a execução e a análise da manu...
	7.1.3 Os indicadores fornecem os subsídios que direcionarão tais mudanças, possibilitando maximizar a eficiência e a melhoria dos resultados globais.
	7.1.4 Infelizmente, muitos dos indicadores utilizados pelas organizações não traduzem a realidade dos fatos, levando a tomada de decisões inadequadas, que acarretam altos custos. Isto se deve a erros na coleta de dados ou mesmo à interpretação equivoc...
	7.1.5 Instituições tentam diferentes estruturas organizacionais, por meio de adaptação de atividades, capacitação de mão de obra, adquirindo sistemas informatizados de gestão, modificando as políticas de manutenção, introduzindo novas tecnologias, etc...
	7.1.6 Mesmo com todas as inovações implementadas, muitas organizações continuam incapazes de gerenciar sua manutenção. Os dois fatores que contribuem para isto são a falta de indicadores de desempenho adequados e a perda de controle do sistema de manu...
	7.1.7 Segundo Deming: “não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende, não há sucesso no que não se gerencia.”
	7.1.8 As medidas de desempenho têm sido mal entendidas e mal utilizadas por muitas organizações. A principal função dos indicadores de desempenho é indicar oportunidades de melhoria dentro das organizações. Medidas de desempenho devem ser utilizadas p...
	7.1.9 Os indicadores para a manutenção poderão ser desenvolvidos e classificados segundo sete grupos básicos.
	a. Grupo 1: Indicadores de Desempenho dos Equipamentos.
	b. Grupo 2: Indicadores de Custo da Manutenção.
	c. Grupo 3: Indicadores da Eficiência dos Programas de Manutenção.
	d. Grupo 4: Indicadores de Eficiência da Mão de Obra.
	e. Grupo 5: Indicadores Administrativos na Manutenção.
	f. Grupo 6: Indicadores de Estoque.
	g. Grupo 7: Indicadores de Segurança, Saúde e Meio Ambiente.

	7.1.10 A Figura 7-1 apresenta os principais macros-indicadores de desempenho de um sistema, ou seja: Segurança, Produtividade, Qualidade do Produto e Meio Ambiente.
	7.1.11 A função manutenção é um processo crítico para diversas organizações. Para o gerenciamento da manutenção, torna-se necessário conhecer a relação entre o sistema de manutenção, em termos de sua contribuição para os objetivos da organização, e as...
	7.1.12 Para possibilitar um sistema de controle eficiente e eficaz, ou seja, efetivo para o processo manutenção, tornam-se necessárias informações de desempenho da mesma sob a forma de relações ou índices. Tais indicadores de desempenho deverão dar su...
	7.1.13 Os indicadores de manutenção podem ser definidos como uma combinação de indicadores econômicos, organizacionais e técnicos, que espelham o desempenho global da manutenção.
	7.1.14 Os indicadores fornecem valores, que representam informações racionais e objetivas, as quais quantificam o desempenho e eliminam o nível de subjetividade das medidas.
	7.2 CONCEITUAÇÃO
	7.2.1 Na acepção da palavra, os indicadores são guias que nos permitem medir a eficácia das ações tomadas, bem como medir os desvios entre o programado e realizado. Através dos indicadores, é possível realizar comparações ao longo do tempo, com relaçã...
	7.2.2 São ferramentas básicas para o gerenciamento do Sistema Organizacional, sendo  as informações que fornecem essenciais para o processo da tomada de decisão. Podem ser obtidos durante a realização de um processo ou ao seu final.
	7.2.3 O indicador é definido como um valor quantitativo realizado ao longo do tempo (uma função estatística) que permite obter informações sobre características, atributos e resultados de um produto ou serviço, sistema ou processo.
	7.3.1 Índices (ratio): tudo aquilo que indica ou denota alguma qualidade ou característica especial. Citam-se:
	a) índice analítico: relação entre valores de qualquer medida ou gradação;
	b) índice cronológico: aqueles em que as entradas são ordenadas cronologicamente por fatos históricos, datas, etc;
	c) índices de diversidade: distribuição proporcional entre o número de espécies e o de indivíduos em uma comunidade;
	d) índice de modulação (amplitude): razão entre a máxima variação de amplitude de onda portadora e amplitude da onda portadora sem modulação; e
	e) índices de manutenção: são relações entre duas ou mais grandezas provenientes de dados levantados sobre diversas variáveis das equipes de manutenção, das máquinas, dos valores envolvidos, dos materiais e de sobressalentes, entre outros. Servem para...

	7.3.2 Coeficientes: propriedade que tem algum corpo ou fenômeno de poder ser avaliado numericamente. Como exemplo, podem-se citar:
	a) coeficiente angular ou linear;
	b) coeficiente de atrito;
	c) coeficiente de acoplamento;
	d) coeficiente de aproveitamento;
	e) coeficiente de rigidez;
	f) coeficiente de elasticidade;
	g) coeficiente de viscosidade; e
	h) coeficiente de correlação.

	7.3.3 Taxa: é a relação entre duas grandezas. Como exemplo, podem-se citar:
	a) taxa de crescimento populacional;
	b) taxa de colesterol no sangue;
	c) taxa de falha;
	d) taxa de juros;
	e) taxa de mortalidade infantil; e
	f) taxa de risco.

	7.3.4 Parâmetros: variáveis ou constantes às quais, numa relação determinada ou numa questão específica, se atribui um papel particular e distinto do uso das outras variáveis ou constantes. São todos os elementos cuja variação de valor modifica a solu...
	7.3.5 Percentagem ou porcentagem: parte proporcional calculada sobre uma quantidade de 100 unidades, como por exemplo: 65% dos equipamentos instalados falharam durante o ano passado; os custos de manutenção aumentaram 20% com relação ao ano anterior.

	7.4 APRESENTAÇÃO DOS INDICADORES
	Podem ser apresentados como dados absolutos, dados relativos, tabelas e gráficos.

	7.5 SELEÇÃO DOS INDICADORES
	7.5.1 Devem ser capazes de apoiar a capacidade de orientar, propor, ordenar, diagnosticar, corrigir, melhorar, de forma a alcançar os objetivos estabelecidos pelas organizações.
	7.5.2 Uma das grandes dificuldades de quem trabalha na área de manutenção está na definição dos procedimentos para a obtenção e escolha dos indicadores que melhor reflitam e traduzam o desempenho de seus equipamentos, de suas equipes e de seus custos ...

	7.6 BENCHMARKING
	7.6.1 É um processo contínuo e sistemático para medir, avaliar e comparar o que está sendo praticado na organização, em comparação com instituições líderes no mercado nacional e/ou internacional, visando a determinar o quanto que pode ser melhorado de...
	a. Benchmarking interno: compara processos internamente.
	b. Benchmarking competitivo: compara processos com as empresas competitivas.
	c. Benchmarking funcional: compara uma função (ex: manutenção) numa instalação com a mesma função numa outra instalação.
	d. Benchmarking genérico: compara processos com uma organização reconhecida por inovação ou por uma especialidade específica.

	7.6.2 Benchmarks é uma descrição da melhor prática de uma indústria. Pode ser apresentado sob a forma de medidas de desempenho que mostram o efeito de incorporar ou adotar uma determinada prática.
	a. Benchmarks descritivo: qualquer processo de trabalho baseado em “entradas”; um conjunto de passos repetitivos baseados num conjunto de práticas ou métodos; e saídas. Se as práticas são as melhores na indústria, elas desfecharão as saídas que satisf...
	b. Benchmarks quantitativos (medidas de desempenho): as medidas de benchmark são a conversão das práticas de benchmark para medidas operacionais. Elas podem ser benchmark para todas as metas ou objetivos, tais como: satisfação dos usuários (internos e...


	7.7 ESTATÍSTICA
	O conhecimento e a aplicação das técnicas estatísticas são um quesito obrigatório para aqueles que vão analisar dados para obtenção dos indicadores de manutenção. É claro que só o conhecimento da estatística não é indicação de que os dados possam ser ...

	7.8 DESENVOLVIMENTO DE INDICADORES
	7.8.1 Sem indicadores é quase impossível avaliar o desempenho de uma organização e identificar os seus pontos fracos.
	7.8.2 O tipo e a eficiência dos indicadores são influenciados pela necessidade da organização e pelo conhecimento disponível dentro da mesma, quando do desenvolvimento e análise destes, de tal modo que possam ser implementados com sucesso.
	7.8.3 Muitos indicadores utilizados pelos gerentes são inadequados e, portanto, totalmente incapazes, na sua forma presente, de especificar ou direcionar que ações devem ser tomados para otimizar o desempenho do sistema produtivo.
	7.8.4 A seguir, encontram-se listados alguns pontos básicos a serem considerados quando da seleção de indicadores de desempenho na manutenção:
	a) desenvolver indicadores que tenham influência sobre o desempenho da organização;
	b) desenvolver indicadores num quadro organizacional amplo (manutenção, operação, material, qualidade, produtividade, logístico, segurança e meio ambiente);
	c) desenvolver relações (correlações) entre os indicadores;
	d) desenvolver métodos para identificação das variações (dos indicadores) que conduzem a altos custos e perdas (segurança e ambientais);
	e) desenvolver normas e/ou procedimentos para melhoramento contínuo do desempenho e objetivos globais da manutenção;
	f) melhorar as bases de diálogo entre a manutenção e demais setores. O objetivo principal é a determinação de todos os custos inerentes à manutenção;
	g) desenvolver meios para checar a conformidade entre indicadores de desempenho global e indicadores de desempenho de áreas específicas.


	7.9 ESCOLHA E IMPLEMENTAÇÃO DE INDICADORES – PASSOS
	7.9.1 Analisar todos os tipos de indicadores de manutenção utilizados nas diversas organizações do mesmo ramo (ou similares) de atividade.
	7.9.2 Estabelecer todos os objetivos que devem ser considerados no projeto. Incluir os objetivos da organização e todos os objetivos relacionados à manutenção. Identificar os indicadores que têm efeitos sobre o desempenho da manutenção (econômicos, se...
	7.9.3 Com base na tarefa anterior, os indicadores serão priorizados, de acordo com sua importância e seu efeito sobre os objetivos globais da organização. Será selecionada, dos indicadores definidos, uma mostra dos mais importantes.
	7.9.4 Uma metodologia deve ser desenvolvida para identificar os principais itens inerentes ao desempenho da manutenção (processos, integridade técnica, custos, produção, segurança, saúde e meio ambiente).
	7.9.5 Desenvolver normas para o melhoramento contínuo do desempenho. As normas descreverão como deverão ser utilizadas as estruturas de desempenho da manutenção. Isto é: guias relacionados às responsabilidades dentro da estrutura de trabalho; processo...
	7.9.6 Integrar com software existente ou definição do software adequado. As estruturas desenvolvidas, a metodologia desenvolvida e as normas elaboradas serão integradas ao software de manutenção existente na organização.
	7.9.7 Testar o projeto e analisar sua aplicabilidade. Atestar a capacidade do projeto em atingir os objetivos propostos. A estrutura de trabalho, a metodologia e as normas serão adotadas para aplicação real em diferentes organizações. Os modelos propo...
	7.9.8 Para que os resultados do projeto possam ser efetivamente implementados e acompanhados nas organizações, o apoio de consultoria(s) pode ser importante para organizar treinamentos, encontros, seminários, etc. A consultoria poderá também fazer uma...
	7.9.9 Implantar o banco de dados dos indicadores.

	7.10 INDICADORES DE DESEMPENHO DA MANUTENÇÃO
	7.10.1 Indicador de Disponibilidade de Equipamentos
	a. Quadro descritivo
	b. Exemplo de aplicação

	Na figura a seguir, são apresentadas quatro disponibilidades relacionadas a quatro organizações distintas.
	Observa-se que nos 2º e 4º quadrantes tem-se o mesmo valor de disponibilidade, mas
	observa-se que as duas organizações estão enfrentando problemas totalmente
	diferentes:
	- a organização que apresenta o TMEF = 10.000 horas e o TMPR = 20 horas, provavelmente, terá problema de fornecimento de seus serviços, podendo perder credibilidade junto a seus usuários (o processo leva mais de um ano para ser restabelecido);
	- a organização onde o TMEF = 1.000 horas e o TMPR = 2 horas, provavelmente, apresenta serviços de baixa qualidade (o processo para constantemente devido a falhas e o pessoal rapidamente restabelece o processo – famoso “quebra-conserta”).
	c. Considerações úteis

	Deve-se sempre tomar cuidados quando da interpretação de indicadores de desempenho, ou seja, um indicador não deve ser analisado individualmente.
	Existem, é claro, diversos modelos para a determinação da disponibilidade de sistemas. Abaixo, mostra-se um modelo, cujos parâmetros são a Taxa de Falhas (λ) e o TMP (Tempo Médio de Paralisação).
	Dado que:
	se: λ = 0,00376 falhas por hora; e
	TMP = 7,8 horas
	O valor da disponibilidade é igual a 0,9715.
	7.10.2 Indicador de Taxa de Falha e TMEF
	a. Quadro descritivo
	b. Exemplo de aplicação

	- Sistema: 40 motores elétricos.
	- Período: 1 mês (720 horas).
	- Número de falhas observadas no período: 13.
	Pode-se determinar a taxa de falha de cada motor elétrico, assim como a taxa de falha do sistema formado por 40 motores elétricos.
	Taxa de Falha (λ) de cada motor elétrico é dada por:
	Tempo Médio Entre Falhas (TMEF) de cada motor elétrico é igual a 1/ λ, isto é: 2.215,38 horas.
	Taxa de Falha (λ) do sistema formado por 40 motores elétricos:
	Tempo Médio Entre Falhas (TMEF) do sistema formado por 40 motores elétricos é igual a 1/ λ, isto é: 1/0,018056 = 55,38 dias.
	c. Considerações úteis

	Há situações em que se pode trabalhar com a λ(t). É o caso quando analisam-se as falhas de equipamentos que não seguem o modelo de falhas de uma distribuição exponencial negativa (taxa de falha constante).
	A distribuição exponencial negativa é igual a
	Esta função é dita aleatória e a sua média é igual ao desvio-padrão. É muito utilizada para representar falhas de equipamentos eletrônicos e para estudos de confiabilidade de forma simples.”F(t)” é a probabilidade acumulada de falhas e “R(t) = 1 – F(t...
	7.10.3 Indicador de Taxa de Reparo e TMPR
	a. Quadro descritivo
	b. Exemplo de aplicação

	Um conjunto de motores elétricos apresentou 12, 16 e 9 falhas nos meses de janeiro, fevereiro e março, respectivamente. Sabe-se que os Tempos Médios Para Reparo foram: 2,5 horas; 3,4 horas; e 2,7 horas. Qual o TMPR no trimestre?
	TMPR = 2,94 horas, onde: “n” é o número de falhas.
	c. Considerações úteis

	Dois tempos são considerados quando da análise dos tempos das tarefas de manutenção, ou seja: o TMPR, que considera somente o “tempo ativo de reparo”, e o TMPM (Tempo Médio Para Manutenção), que inclui o “tempo ativo de reparo” e o “tempo administrat...
	O TMPR é calculado com base no tempo ativo de reparo (data e hora do término do atendimento – data e hora da chegada ao local da ocorrência).
	No caso do TMPM, são considerados os tempos desde a hora que o equipamento apresentou a falha (esta hora, em muitos sistemas, não é de simples obtenção) até a hora que o equipamento passou para o estado operacional.
	O “tempo ativo de reparo” identifica possíveis problemas técnicos (treinamento de pessoal, uso de ferramentas, capacidade de análise, etc).
	O “tempo administrativo” identifica possíveis problemas gerenciais (dimensionamento de equipes, tempo de acesso, preenchimento de documentos, comunicação, organização das equipes, etc).
	7.10.4 Indicador de Rendimento Operacional
	a. Quadro descritivo

	Observação: os valores acima são relativos às indústrias de manufatura.
	b. Exemplo de aplicação

	Cálculo da Eficiência Global de uma Máquina.
	I - Jornada diária de trabalho = 480 minutos.
	II - Tempo de parada diária programada = 20 minutos.
	III - Tempo disponível por dia = 480 – 20 = 460 minutos.
	IV - Tempo perdido por paradas (quebra = 25 min, mudança de linha = 15 min e regulagens = 30 min) = 70 minutos.
	V - Tempo diário de operação = 460 – 70 = 390 minutos.
	VI - Produção diária = 350 peças.
	VII – Índice de aproveitamento (peças boas) = 97%.
	VIII – Tempo de ciclo teórico = 0,6 minuto por peça.
	IX - Tempo do ciclo efetivo = 0,9 minuto por peça.
	A: Tempo efetivo de operação = (IX) * (VI) = 0,9 * 350 = 315 minutos.
	B: Tempo operacional global = ((V)/(III)) * 100 = ((390/460)) * 100 = 85%.
	C: Índice de velocidade operacional = ((VIII) * (IX)) * 100 = (0,6/0,9) * 100 = 67%.
	D: Índice de desempenho operacional efetivo = ((A)/(V)) * 100 = (315/390) * 100 = 81%.
	E: Índice de desempenho operacional = (C) * (D) * 100 = 0,67 * 0,81 * 100 = 54%.
	EGE = (B) * (E) * (VII) = 0,85 * 0,54 * 0,97 = 0,45 (45%)
	c. Considerações úteis
	No exemplo em questão tem-se um índice de rendimento operacional de 45%, ou seja, um valor muito baixo decorrente da ineficiência apontada pelo índice de tempo operacional e da velocidade operacional.

	Outros modelos são utilizados para avaliar o rendimento dos equipamentos, tais como:
	MRO (Melhoramento do Rendimento Operacional) = D * E * R.
	D = Disponibilidade.
	E = Eficiência.
	R = Rendimento Operacional.
	7.10.5 Indicador de Custo da Manutenção Corretiva
	a. Quadro descritivo
	b. Exemplo prático

	Um motor está programado para operar 3.000 horas por ano. O TMEF e o TMPR do motor é de 1.000 horas e de 10 horas, respectivamente. O custo médio da manutenção (mão de obra e material) é de R$ 255,00/hora. Determine o custo anual da manutenção correti...
	O modelo abaixo é utilizado para estimar o Custo Anual de Manutenção (CAM).
	CAM = CMP + CMC + CPS
	CMP = Custo da Manutenção Preventiva.
	CMC = Custo da Manutenção Corretiva.
	CPS = Custo de Peças Sobressalentes.
	TPMP = Tempo Programado para Manutenção Preventiva.
	TDMP = Tempo de Deslocamento para Manutenção Preventiva.
	HUEQ = Horas de Uso do Equipamento no período considerado.
	R = Custo médio horário da mão de obra e material utilizado.
	ITMP = Intervalo da Manutenção Preventiva.
	TDMP = Tempo de Deslocamento para Manutenção Corretiva.
	TMPR = Tempo Médio Para Reparo.
	TMEF = Tempo Médio Entre Falhas.
	HUEQ = Horas de Uso do Equipamento no período considerado
	R = Custo médio horário da mão de obra e material utilizado.
	CPO = Custo da Peça Original do Fabricante.
	TIV = Taxa de Armazenagem (expressa como uma porcentagem, inclui: juros, manuseio, depreciação, etc).
	c. Considerações úteis

	Atualmente, há diversos modelos que podem ser utilizados na área de manutenção para previsão dos custos envolvidos com mão de obra, tempo para execução das atividades, horas de uso do equipamento, intervalo para manutenção preventiva, tempo médio entr...
	7.10.6 Indicadores de Eficiência e Eficácia da Manutenção - são utilizados para examinar a eficiência e eficácia das funções táticas presentes na manutenção. A seguir
	apresenta-se uma lista de possíveis indicadores utilizados pelas organizações. É claro, no entanto, que nenhuma delas utilizará todos esses indicadores.
	7.10.6.1 Manutenção Preventiva
	a. Tempo de paralisação provocado por quebras/Tempo total de paralisação.
	b. Homens-hora gastos em trabalhos de emergência/Total de Hh trabalhados.
	c. Custo direto dos reparo/Custo direto total de manutenção.
	d. Horas extras de manutenção /total de horas trabalhadas.
	e. Ordens de serviço aguardando peças sobressalentes/Número total de ordens de serviço de manutenção.
	f. Tarefas de manutenção preventiva completadas/tarefas de manutenção preventiva programadas.
	g. Número de quebras que poderiam ter sido evitadas/Número total de quebras.
	h. Número de manutenções preventivas atrasadas/Número total de manutenções preventivas a serem executadas.
	i. Custo estimado das tarefas de manutenção preventiva/Custo real das tarefas de manutenção preventiva.
	j. Número total de ordens de serviço geradas pelas inspeções de manutenção preventiva/Número total de ordens de serviço geradas.
	k. Horas utilizadas nas atividades de manutenção preditiva/Total de horas de manutenção.
	l. Custo da manutenção preditiva/Custo total da manutenção.
	m. Número de tarefas de manutenção preditiva realizadas/Número total de tarefas de manutenção preditiva programadas.

	7.10.6.2 Ordens de Serviço
	a. Ordens de emergência/total de OS.
	b. Ordens de Serviço de manutenção preventiva/total de ordens de serviço.
	c. Ordens de Serviço de manutenção corretiva/total de ordens de serviço.
	d. Ordens de serviço de manutenções planejadas/Total de ordens de serviço recebidas.
	e. Horas de manutenção planejada/Total de horas de manutenção trabalhadas.
	f. Total de horas estimadas das ordens de serviço programadas/Total de horas realizadas das ordens de serviço programadas.
	g. Número de ordens vencidas/Total de ordens de serviço.
	h. Custo da mão de obra de manutenção nas ordens de serviço/Custo total da mão de obra de manutenção.
	i. Custo do material de manutenção nas ordens de serviço/Custo total de material da manutenção.
	j. Custo dos contratos de manutenção nas ordens de serviço/Custo total dos contratos de manutenção.
	k. Tempo de paralisação da manutenção nas ordens de serviço/Tempo total de paralisação imputada.
	l. Custo da mão de obra atribuída a ordens de serviço pendentes/Custo total da mão de obra de manutenção.
	m. Custo do material atribuído a ordens de serviço pendentes/Custo total do material de manutenção.

	7.10.6.3 Treinamento
	a. Tempo total de paralisação atribuído a erros operacionais/Tempo total de paralisação.
	b. Tempo total de paralisação atribuído a erros de manutenção /Tempo total de paralisação.
	c. Tempo perdido estimado devido à falta de conhecimento ou habilidades/Tempo total trabalhado de manutenção.
	d. Gasto total em treinamento (R$)/Número total de empregados.
	e. Total de horas de treinamento técnico/Número total de empregados.
	f. Total de horas de treinamento interpessoal/Número total de empregados.
	g. Número total de empregados treinados/Número total de empregados na manutenção.
	h. Gasto total em treinamento (R$)/Total da folha de pagamento da instalação.

	7.10.6.4 Envolvimento operacional
	a. Tempo de paralisação relacionado à manutenção dos equipamentos (período atual) /Tempo de paralisação relacionado à manutenção dos equipamentos (mesmo período do ano anterior).
	b. Quantidade de equipamentos operando (ano corrente)/Quantidade de equipamentos operando (ano anterior).
	c. Horas de manutenção preventiva conduzida pelos operadores/Total de horas de manutenção preventiva.
	d. Horas de atividade de manutenção desempenhada pelos operadores (período corrente)/Hora de atividades de manutenção desempenhada pelos operadores (mesmo período do ano anterior).
	e. Horas desempenhadas pelos operadores para melhoramento do equipamento/Total de horas trabalhadas pelos operadores.

	7.10.6.5 Inventário e Aquisição
	a. Custo total de peças utilizadas/custo total de peças armazenadas.
	b. Número total de pedidos atendidos num determinado intervalo de tempo/Número total de pedidos requisitados no mesmo intervalo.
	c. Número total de ordens de compra de emergência/Número total de ordens de compra.
	d. Itens inativos em estoque/total de itens em estoque.
	e. Custo total de peças sobressalentes em estoque controlado/Total inventariado (controlado e não controlado).
	f. Número total de ordens de compra de itens de primeira linha/Número total de ordens de compra.

	7.10.6.6 Sistema de Gerenciamento Computadorizado da Manutenção (SGCM)
	a. Custo total da mão de obra de manutenção no SGCM/Custo total de peças sobressalentes consumidas do setor contábil.
	b. Custo total de peças sobressalentes utilizadas no SGCM/Custo total de peças sobressalentes consumidas do setor contábil.
	c. Custo total da manutenção debitada para equipamentos específicos/Custo total de manutenção do setor contábil.
	d. Número total de equipamentos cadastrados no SCGM/Número total de componentes na instalação.
	e. Número total de tarefas de manutenção preventiva/Número total de componentes na instalação.
	f. Número total de tarefas de manutenção preventiva/número total de equipamentos na instalação “x” 3.
	g. Número de empregados na manutenção /Número de supervisores.
	h. Número de empregados na manutenção /número de planejadores.

	7.10.6.7 Confiabilidade
	a. Número de equipamentos quebrados/Total de horas no período de tempo.
	b. Número de falhas repetitivas de equipamentos/Números totais de equipamentos que apresentaram falhas.
	c. Número de falhas onde a análise das causas-raízes foi desempenhada/Número total de falhas de equipamentos.
	d. Número de tarefas de manutenção preventiva realizadas/Número total de tarefas de manutenção.

	7.10.6.8 Planejamento e Programação
	a. Custo da mão de obra de manutenção planejada/Custo total da mão de obra de manutenção.
	b. Custo do material de manutenção planejado/Custo total de material de manutenção.

	7.10.6.9 Otimização Estatístico-financeira
	a. Número de tarefas de manutenção de equipamentos críticos auditadas/Número total de tarefas de manutenção de equipamentos críticos. Este indicador avalia a eficiência financeira (a cada ano) das tarefas de manutenção executadas sobre os equipamentos...
	b. Quantidade das principais peças sobressalentes dos equipamentos críticos auditadas/Número total das principais peças sobressalentes de equipamentos críticos. Este indicador avalia a eficiência financeira (a cada ano) das principais peças sobressale...


	7.10.7 Outros indicadores - Há diversos indicadores um uso pelas organizações em todo o mundo. O grande problema é: será que estes indicadores são os mais apropriados para a minha organização? As organizações têm diferentes negócios, diferentes condiç...
	a. Indicadores Corporativos: são indicadores estratégicos de longo prazo que a alta gerência utiliza para o planejamento empresarial. O período típico considerado é de quatro a cinco anos. Exemplos de indicadores corporativos: custo total do produto, ...
	b. Indicadores Financeiros: são utilizados para assegurar que os setores afins de uma organização estejam indo ao encontro de um conjunto de objetivos financeiros definidos no plano estratégico. Exemplos de indicadores financeiros: custo de manutenção...


	8.1 INTRODUÇÃO
	8.1.1 O conhecimento dos custos da manutenção é de grande importância, em especial em um ambiente de escassez, quando se procura a melhor gestão dos poucos recursos disponíveis.
	8.1.2 Um sistema de informações voltado para os custos de manutenção possibilitará dar um tratamento gerencial mais preciso ao trabalho das oficinas, através do controle sobre os recursos empregados pelo uso de indicadores. Há que se considerar, no en...
	8.1.3 Os conceitos expressos neste capítulo são adaptações dos conceitos relativos a custo industrial para a realidade da oficina de manutenção.

	8.2 DEFINIÇÕES
	a. Gasto - sacrifício financeiro com que a entidade arca para a obtenção de um produto ou serviço qualquer, sacrifício este representado por entrega ou promessa de entrega de ativos (normalmente dinheiro).
	b. Custo - gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços.
	c. Despesa - bem ou serviços consumidos direta ou indiretamente para a obtenção de receita. São gastos relativos à administração.
	d. Custos Diretos - são custos onde se pode definir exatamente qual a quantidade está envolvida em cada ordem de serviço, bastando haver uma medida de consumo. Por exemplo: suprimento, mão de obra direta, etc.
	e. Custos Indiretos - são custos dos quais não se pode definir exatamente qual a quantidade que está envolvida em cada ordem de serviço. Por exemplo: iluminação interna, desgaste de equipamentos, etc.
	f. Custos Fixos - são custos que não se alteram, independentemente do volume de atividades, em uma unidade de tempo. Por exemplo: salário dos mecânicos, aluguéis de instalações, etc.
	g. Custos Variáveis - são custos que se alteram em função do volume de atividades em uma unidade de tempo. Por exemplo: suprimentos.
	h. Mão de obra direta - é aquela que trabalha diretamente sobre o produto em elaboração, sendo possível determinar qual o tempo despendido e quem executou o trabalho.
	i. Mão de obra indireta - é aquela para a qual não é possível determinar qual o trabalho executado especificamente em um produto, sendo, portanto, comum a diversos processos.

	8.3 CUSTOS NA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO
	8.3.1 Mão de obra direta
	a. Como visto, esta parcela refere-se ao pessoal que trabalha diretamente na ordem de serviço, sendo possível determinar qual o tempo empregado e por quem o trabalho foi realizado.
	b. Ante a relativa padronização dos vencimentos dos militares do Exército, é possível, com pequena aproximação, determinar-se o custo do homem/hora, por graduação.
	c. Uma ressalva interessante é a diferença entre folha de pagamento e mão de obra direta. Esta refere-se somente ao tempo efetivamente empregado na manutenção. As perdas não serão computadas para este fim. Assim, as horas não trabalhadas e pagas serão...
	8.3.2 Suprimentos
	a. A grande questão relativa ao registro do custo do suprimento empregado na OS refere-se ao sistema de controle patrimonial de estoques e sua influência sobre a informação gerencial.
	b. O sistema PEPS4F  empregado nas empresas privadas e públicas considera o valor relativo ao item que está saindo de estoque como aquele do item mais antigo. Em virtude do tempo em que este item estiver estocado, poderá haver distorções no custo fina...
	c. O sistema UEPS5F  possibilita o emprego de informações mais atualizadas para fins gerenciais. No entanto, não é empregado na administração de estoques no EB.
	d. O sistema de preço médio dificulta o controle patrimonial, por gerar resíduos no inventário anual.
	e. A escolha do sistema a ser adotado deve, antes de mais nada, atender ao bom senso no sentido de se estabelecer aquilo que é relevante e a consistência, ou seja, a adoção dos mesmos critérios por todas as organizações.
	f. Assim, o sistema PEPS, que atende à administração patrimonial, pode ser empregado no gerenciamento de custos da manutenção, em especial em um ambiente de estabilidade econômica, sem gerar novos encargos administrativos de controle.
	g. Além do custo do suprimento em si, outros custos estão a ele associados: custos com o pessoal de depósito (mão de obra indireta); custos com as instalações e manutenção do estoque. São custos fixos indiretos e que serão incluídos nos Gastos Gerais ...
	8.3.3 Gastos Gerais de Manutenção
	a. Aqui estão englobados os custos indiretos da manutenção. Estes são os que geram maior dificuldade de apropriação, pois necessitam de processos de rateio, a fim de distribuí-los pelas ordens de serviço. São eles:
	1) mão de obra indireta;
	2) mão de obra direta não produtiva;
	3) depreciação do ferramental, equipamentos e mobiliário;
	4) energia, água, etc.

	b. Por definição, os custos diretos podem ser diretamente apropriados aos produtos de maneira clara e objetiva; já os custos indiretos, têm a alocação feita de maneira estimada, sendo necessário rateá-los mediante critérios de rateio. A arbitrariedade...
	c. Uma das metodologias de atribuição de custos às atividades é o Custeio Baseado em Atividades6F  (Activity-based costing - ABC).

	9.1 CONCEITOS INICIAIS
	Quaisquer que sejam as atividades a serem executadas, como cumprimento de ordens ou de normas ou, ainda, a execução de trabalhos de manutenção, torna-se imprescindível a fiscalização exercida por meio de verificações sistemáticas e periódicas, ou sej...

	9.2 INSPEÇÃO
	9.2.1 É o ato de verificar o estado do material, o seu funcionamento e utilização adequada, a existência de falhas, o controle da administração e o desempenho do pessoal da manutenção.
	9.2.2 As inspeções são ferramentas de controle que podem ser utilizadas em qualquer atividade ou setor, mas que crescem de vulto na verificação do desempenho das atividades de manutenção.
	9.2.3 As inspeções devem, de imediato, localizar deficiências, sejam burocráticas ou mecânicas, antes que elas se agravem e possam dificultar mais ainda os trabalhos de manutenção.
	9.2.4 As vantagens das inspeções não são auferidas de modo gratuito e imediato. É mister que se adote um rigoroso, persistente e inteligente sistema de inspeções, que saiba verificar, sugerir e acertar procedimentos. É certo que, quando diminuir o pad...
	9.2.5 Descuidos na manutenção resultam no mau funcionamento do material. São causados, em geral, pela deficiência de conhecimentos técnicos, pela falta da necessária prática, ou por pouca disciplina do pessoal responsável. As inspeções devem, obrigato...
	9.2.6 Por melhores que sejam os homens do setor de manutenção de uma unidade, eles sempre produzirão melhor se estiverem sujeitos a um regime de inspeções, as mais rigorosas e justas possíveis.
	9.2.7 A necessária eficácia na técnica das inspeções só será alcançada mediante rigoroso preparo pessoal, prática constante de execução, obediência aos planejamentos feitos, missões definidas para os integrantes da inspeção e a existência
	de indispensáveis registros e relatórios, que resultem em correções das deficiências.
	9.2.8 As inspeções têm por finalidade:
	a) verificar as condições das instalações de manutenção;
	b) possibilitar ao comandante determinar a operacionalidade da sua OM;
	c) informar ao comandante a eficiência das operações de manutenção, de suprimento e a habilidade do pessoal para cumprí-las;
	d) informar ao comandante as condições do equipamento distribuído à sua tropa;
	e) facilitar as relações entre a unidade de apoio e a unidade apoiada;
	f) fornecer dados para a previsão de suprimentos;
	g) verificar a necessidade de melhoria na instrução;
	h) fornecer uma base para a tomada de decisões;
	i) colher dados para planejar e executar um apoio eficiente;
	j) verificar o aspecto externo e o estado de conservação dos MEM;
	k) possibilitar a constatação de pequenos defeitos antes que o equipamento se torne indisponível;
	l) verificar a execução das operações de manutenção;
	m) verificar a utilização correta do material; e
	n) verificar o acompanhamento dos registros e dos documentos burocráticos de manutenção.
	9.3 Classificação das inspeções

	9.3.1 Quanto à previsibilidade
	a. Previstas: quando acontece programada, em documentação ou calendário e reveste-se de certa formalidade.
	b. Inopinadas: quando não for dado conhecimento prévio da inspeção ao elemento a ser inspecionado, senão no momento da inspeção. Geralmente, não é cercada de formalidade.

	9.3.2 Quanto à finalidade
	a. Inspeções de Comando ou Administrativa.
	b. Inspeções de Manutenção.
	c. Inspeções Técnicas.
	d. Inspeções Especiais.
	9.4 Inspeção de comando ou administrativa

	9.4.1 É a inspeção realizada pelos Comandantes de Grande Unidade, Unidade ou Subunidade, com a finalidade de verificar os seguintes aspectos:
	a) o estado geral do material;
	b) a existência e o grau de conservação das ferramentas e acessórios;
	c) os registros de manutenção;
	d) o estado das instalações e dos meios disponíveis para manutenção;
	e) o grau de habilitação do pessoal de manutenção;
	f) a capacidade operacional decorrente do índice de disponibilidade;
	g) o estado de conservação dos MEM;
	h) a eficiência do plano de manutenção;
	i) o cumprimento das normas de operação, utilização e manutenção;
	j) a adequabilidade e eficiência das operações de manutenção realizadas;
	k) a capacidade técnica do pessoal encarregado da manutenção; e
	l) o apoio prestado e recebido.

	9.4.2 As inspeções de comando podem obedecer a um programa preestabelecido (previstas) ou serem realizadas durante a rotina normal do serviço da unidade (inopinadas).
	9.4.3 As inspeções inopinadas são conduzidas pelo comandante ou por seus representantes, designados em qualquer oportunidade ou local. Pode não ser dada notificação ao pessoal envolvido até o momento do início da inspeção. Despida da formalidade que p...
	9.4.4 Durante as inspeções, a autoridade inspetora deverá fixar atenção em pontos previamente selecionados em todas os equipamentos. Por amostragem, alguns equipamentos de cada tipo podem ser postos em movimento, para uma observação mais completa. Dev...
	9.4.5 A documentação e os meios disponíveis de manutenção devem ser inspecionados quanto à limpeza, estado de conservação, funcionamento e eficiência da organização. Os conhecimentos técnicos, o grau de treinamento e o cumprimento dos procedimentos e ...
	9.4.6 A inspeção deve ser seguida de uma análise pós ação (APA) do que foi observado e confirmada posteriormente, por escrito, em relatório, com o intuito de ressaltar os ensinamentos e corrigir os erros, evitando a sua reincidência.
	9.4.7 Poderão ser utilizadas, como guia das inspeções, as fichas de inspeção de manutenção preventiva ou serem elaboradas listas de itens selecionados do material e de outros aspectos da atividade de manutenção da unidade.
	9.4.8 Tanto na inspeção prevista quanto na inopinada, é possível obter uma amostragem das condições do material bélico da OM, mediante a seleção e verificação de certos pontos que indicam o grau da manutenção preventiva. Os indicadores selecionados de...
	a) funcionamento;
	b) vazamentos;
	c) ruídos;
	d) lubrificação;
	e) partes frouxas ou faltando;
	f) partes rachadas ou quebradas;
	g) avarias por negligência;
	h) regulagens; e
	i) limpeza.

	9.4.9 Novos pormenores e aspectos das inspeções de comando ficam a critério de quem as executa e dependem inteiramente de sua experiência e capacidade técnica.

	9.5 INSPEÇÕES DE MANUTENÇÃO
	9.5.1 As inspeções de manutenção são partes integrantes da manutenção preventiva. São realizadas pelo pessoal especializado da Unidade, pelo Oficial de Manutenção, pelos sargentos mecânicos e pelos operadores do MEM.
	9.5.2 As inspeções de manutenção devem estar orientadas pelas normas traçadas pela Unidade, seguir os planos de manutenção previstos e serem orientadas segundo os manuais específicos de cada material.
	9.5.3 A inspeção de 1º escalão é realizada tanto pelo operador do MEM como pela sua guarnição ou pelo pessoal especializado da OM.
	9.5.4 Quando realizada pelo pessoal especializado da Unidade, deverá ser chefiada, preferencialmente, pelo Oficial de Manutenção, ou pelos Sargentos mecânicos. Geralmente, é uma inspeção prevista, conforme o plano de manutenção preventiva. É aconselhá...
	9.5.5 O trabalho total para a manutenção de 1º escalão será, então, o previsto nos manuais técnicos do MEM, complementando com as correções do que na operação com o material tiver sido observado.

	9.6 INSPEÇÕES TÉCNICAS
	9.6.1 São executadas por escalões superiores de manutenção, 2º e 3º, e só podem ser efetuadas por pessoal particularmente habilitado.
	9.6.2 As inspeções do 2º e 3º escalões normalmente são realizadas:
	a) constatando as condições mecânicas dos MEM;
	b) permitindo o julgamento das condições da manutenção orgânica nas diversas Unidades;
	c) antes da distribuição de um novo equipamento;
	d) quando qualquer material for transferido da Unidade;
	e) após uma reparação pelos escalões de manutenção de serviço;
	f) após qualquer acidente sofrido pelo MEM;
	g) quando o material for recebido para depósito; e
	h) a pedido dos comandantes de Unidades para julgar se o material está inviável para o serviço a que se destina.

	9.6.3 As Unidades de apoio de manutenção devem realizar, também, inspeções técnicas em todo material recolhido às suas oficinas. Uma cópia da ficha de inspeção deve acompanhar o material quando este retornar à Unidade de origem.

	9.7 INSPEÇÕES ESPECIAIS
	9.7.1 São as inspeções realizadas antes e depois dos equipamentos atuarem em condições especiais. Comumente, nos seguintes casos:
	a) em equipamentos imobilizados por um longo período, por mais de duas semanas, quando armazenadas ou indisponíveis; e
	b) quando os equipamentos forem transportados por via férrea, aérea ou marítima, antes do embarque e após o desembarque, para certificar-se que foi corretamente remetido.

	9.7.2 São levadas a efeito, geralmente, por elementos especializados e, na falta destes, por mecânicos mais credenciados.

	9.8 PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES
	9.8.1 Organização das Turmas de Inspeção
	a. A organização de uma turma de inspeção não é rígida, pois deve levar em conta o tipo de material a ser inspecionado e a limitação do pessoal especializado. A inspeção técnica é a mais completa de todos os tipos de inspeções, pois é realizada por pe...
	b. A organização de uma turma de inspeção procura obedecer à divisão em equipes, semelhante ao desmembramento do Pelotão Leve de Manutenção da Cia Log Mnt, que é o responsável direto pelas inspeções técnicas.
	c. Turma de Inspeção Padrão
	1) Equipe de Viaturas Sobre Rodas
	2) Equipe de Viaturas Sobre Lagartas (blindados)
	3) Equipe de Eletricistas
	4) Equipe de Armamento Leve
	5) Equipe de Armamento Pesado
	6) Equipe de IODCT

	d. Constituição de cada equipe
	1) Um inspetor: sargento mecânico.
	2) Auxiliares: ajudantes de mecânico (Cb ou Sd).


	Observações sobre a constituição da turma e equipes de inspeção:
	- a equipe de viaturas sobre lagartas poderá contar com a participação de um mecânico especializado em viaturas blindadas;
	- a equipe de armamento pesado poderá contar com um especialista em material de artilharia antiaérea, ou ainda, formar uma equipe específica de material de artilharia antiaérea, se houver necessidade;
	- o Inspetor-chefe de cada equipe de inspeção preenche as Fichas de Inspeção, por material, e as entrega ao oficial chefe da turma de inspeção.
	e. Técnicas comuns à execução das inspeções - a sistemática de execução de uma inspeção está intimamente relacionada com o sistema de manutenção adotado pelo Exército. Dentre muitas condicionantes, varia com os escalões, depende da capacidade técnica ...
	f. No planejamento para execução de inspeções, devem ser levados em conta os fatores:
	1) oportunidade para a execução;
	2) ser exequível dentro do tempo disponível para sua execução;
	3) simplicidade no processo de execução;
	4) ser eficiente. Será eficiente se o método adotado assegurar efetiva verificação de todas as partes do MEM em intervalos de tempo regulares e convenientes; e
	5) eficiência na técnica de execução. A eficiência será alcançada pela preparação adequada do pessoal no conhecimento do material e documentação a ser inspecionado, bem como, no conhecimento e prática constante de métodos bem definidos de inspeção.

	g. As inspeções previstas em viaturas obedecem, em linhas gerais, às seguintes prescrições:
	1) as viaturas deverão estar em linha e a intervalos regulares, em dispositivo adequado às condições locais e outras circunstâncias particulares (não esquecer das viaturas indisponíveis);
	2) o Pel Mnt da OM deverá estar em forma, nas proximidades do local da inspeção;
	3) os motoristas e guarnição devem tomar lugar à esquerda de suas viaturas, à altura da porta dianteira, portando suas identidades, carteira de habilitação civil e militar e ficha de acidente;
	4) deverá ser apresentado um quadro de situação das viaturas;
	5) sobre uma lona, disposta à frente de cada viatura, devem-se colocar, de maneira uniforme, todas as ferramentas, equipamentos e acessórios, bem como o Livro Registro da Viatura (LRV) e o seu manual;
	6) as viaturas deverão estar nas seguintes condições: motor exposto, todas as portas, caixas e cofres abertos; baterias de acumuladores, sempre que possível, à mostra;
	7) as garagens e oficinas de manutenção deverão estar limpas e em condições de serem visitadas;
	8) o Of Mnt da OM deverá expor, sucintamente, as providências tomadas para otimizar e aumentar os possíveis índices de indisponibilidade;
	9) ao término da inspeção, deverá haver um desfile das viaturas disponíveis; e
	10) os procedimentos quanto às viaturas indisponíveis estão dispostos em Boletim Técnico específico e deverão ser seguidos por ocasião das inspeções.

	h. As inspeções previstas de armamento leve ou pesado obedecem, em linhas gerais, às seguintes prescrições:
	1) o armamento deverá encontrar-se em seus locais de guarda, reservas ou nos seus cabides. O armamento indisponível deverá encontrar-se reunido, em separado, dentro de sua respectiva reserva. O cumprimento dessa prescrição está condicionado às condiçõ...
	2) o Oficial de Manutenção deverá apresentar os executores da manutenção de 1º escalão;
	3) após a apresentação, os executores da manutenção de 1º escalão deverão ser liberados e aguardar nos respectivos locais de trabalho;
	4) deverá ser apresentado o quadro de situação do armamento;
	5) sobre uma lona, deverão ser colocados, de maneira uniforme, todas as ferramentas, equipamentos e acessórios, bem como o Livro Registro da Peça (LRP) ou as Fichas de Registro de Alteração do Armamento Leve (FRAAL) e o manual do armamento;
	6) o Oficial de Manutenção da OM deverá expor, sucintamente, as providências tomadas para otimizar e aumentar os possíveis índices de indisponibilidade.

	i. As inspeções previstas nas máquinas-ferramentas obedecem, em linhas gerais, às seguintes prescrições:
	1) as máquinas-ferramentas deverão estar limpas e lubrificadas, bem como o local onde elas se localizam, com pisos limpos e secos;
	2) os acessórios deverão estar à vista ou no interior de armários com o material limpo e organizado;
	3) apresentar o programa de manutenção das máquinas;
	4) o operador da máquina deverá estar próximo às mesmas, por ocasião das inspeções;
	5) as chaves geral das máquinas deverão estar desligadas;
	6) apresentar o registro da manutenção preventiva e corretiva.


	9.8.2 RELATÓRIOS E REGISTROS
	a. Toda inspeção deverá ser registrada. Os registros são englobados e formalizados em relatórios.
	b. Seja de Comando, de Manutenção, Técnica ou Especial, toda inspeção só será válida se dela resultar um relatório e se este vier seguido de ações corretivas. Os relatórios, mesmo não possuindo forma rígida, devem ser precisos no que se refira a:
	1) material inspecionado;
	2) finalidade da inspeção;
	3) observações feitas;
	4) sugestões ou providências para correção; e
	5) uma conclusão.

	c. Mesmo a inspeção de manutenção de 1º escalão tem o seu relatório, que é o registro feito na própria Ficha de Serviço da Viatura ou fichas similares, de acordo com o equipamento. Os outros serão tanto mais completos e detalhados quão sejam suas fina...
	d. Dos relatórios advirão ações corretivas resultantes das sugestões ali expressas ou das ações de comando, com o objetivo de sanar os erros apontados.
	e. Ao término de uma inspeção, deve ser determinado um prazo para as correções, e ser prevista uma data para uma nova inspeção, para que se possa constatar a evolução nos trabalhos.
	f. No Anexo “A”, consta um exemplo de um modelo de Relatório de Inspeção previsto das Normas Administrativas Relativas à Manutenção (NAR Mnt).
	10.1.1 Serão abordados, neste capítulo, alguns conceitos e ferramentas utilizados na Gestão pela Qualidade Total (GQT), com a finalidade de fornecer instrumentos para a identificação, análise, solução de problemas e a otimização de processos decisóri...
	10.1.2 A primeira ideia a ser realçada é que a GQT é um meio para atingir metas e, na maioria dos casos, visa à sobrevivência das organizações. A manutenção de equipamentos, nesse contexto, garante o funcionamento de alguns dos meios para se atingir u...
	10.1.3 Algumas metas e objetivos concretos voltados para os equipamentos são: o aumento de sua utilização, a redução das falhas e o prolongamento de sua vida útil dentro de patamares de admissibilidade. Assim, o principal objetivo da manutenção é cont...
	10.1.4 Para atingir as metas relacionadas aos equipamentos, é necessário estruturar um Sistema de Manutenção de equipamentos compatível com a organização e girar o PDCA. O primeiro passo é classificar os equipamentos existentes quanto à sua importânci...
	10.1.5 Já existem inúmeros casos de utilização da Ferramentas da GQT com sucesso em vários departamentos de manutenção de diversas organizações públicas e privadas.
	10.2 CONCEITOS BÁSICOS
	10.2.1 Processo é uma série sistemática de ações dirigidas à obtenção de um resultado. Cada unidade da organização (seção, subseção e pessoa) executa um processo e produz um produto, que poderá ser um bem ou um serviço.
	Figura 10-1 Processo
	10.2.2 Pode-se observar que um processo, geralmente, é divisível em outros menores. Dessa forma, pode-se considerar que o trabalho apresenta uma estrutura e por isso pode ser definido como um conjunto de meios operado por pessoas, utilizando métodos e...
	10.2.3 O conhecimento e o entendimento dos processos por parte de todos os integrantes da instituição, dentro de sua esfera de atribuições, bem como a sua importância dentro de um contexto geral, possibilita a todos a visualização do que se espera del...
	10.2.4 Sistema é um conjunto de processos, funções ou atividades, interdependentes, com objetivos comuns.
	10.2.5 Produto é o resultado final de um processo, podendo ser um bem ou um serviço.
	10.2.6 Usuários, há um tempo atrás, pensava-se no usuário como sendo aquele que usufrui do produto gerado pela instituição. Atualmente, este conceito foi ampliado para introduzir os componentes da instituição. Dessa forma, tem-se:
	a) usuário externo: influenciados pelos produtos da instituição, não sendo participantes dela;
	b) usuário interno: os integrantes da instituição.

	10.2.7 No caso do Exército Brasileiro, pode-se definir:
	a) os destinatários de produtos gerados no interior da Instituição ou recebidos de outras organizações;
	b) todos os integrantes do Exército (usuário interno); e
	c) a Nação, à qual o Exército Brasileiro deve transmitir e proporcionar segurança global, de modo permanente e contínuo (usuário externo).


	10.3 QUALIDADE
	10.3.1 Da maneira mais simples, é a forma pela qual o produto é julgado por seus usuários. Do ponto de vista do usuário externo, excelentes produtos são percebidos através de três dimensões básicas: qualidade intrínseca, custo e entrega. Como usuários...
	10.3.2 A combinação das três dimensões básicas é que os usuários externos percebem como valor. Um produto terá maior valor quanto mais favorável for a combinação desses fatores. Na maioria das vezes, o valor aumenta na proporção direta da qualidade in...
	10.3.3 De maneira geral, a qualidade tende a ser a dimensão mais importante para o usuário externo, considerando a sua natureza permanente, ou seja, a qualidade será percebida enquanto o usuário externo estiver usufruindo do produto, enquanto que o cu...
	10.3.4 Do ponto de vista da própria instituição, as dimensões custo, moral e segurança são as mais importantes, pois tem maior impacto sobre a alta administração e componentes da instituição. Ainda do ponto de vista da instituição, as dimensões moral ...
	Figura 10-2 Dimensões da Qualidade Total e a Satisfação das Pessoa

	10.4 PRODUTIVIDADE
	10.4.1 A produtividade de uma organização pode ser medida como a relação entre input e output, ou seja, custo de produção e o faturamento. Isso também pode ser entendido  como a capacidade de a organização agregar valor.  Há a necessidade cada
	vez maior de se aumentar o valor agregado dos produtos. Isso significa colocar cada vez nos
	produtos cada vez mais qualidade (output) a custos mais baixos (input).
	10.4.2 Para isso, as organizações precisam se esforçar continuamente para diminuir os custos com matéria-prima, mão de obra, energia e informação. Quanto mais os custos estiverem abaixo do faturamento, mais produtiva será a organização.

	10.5 CULTURA ORGANIZACIONAL
	10.5.1 É o padrão de premissas básicas - inventadas, descobertas ou desenvolvidas por um grupo, à medida que aprende a lidar com seus problemas de adaptação externa e integração interna - que vem funcionando suficientemente bem para ser considerado vá...
	10.5.2 Podem-se listar como dimensões básicas da cultura as abaixo descritas:
	a) regularidades comportamentais observadas;
	b) as normas;
	c) os valores dominantes adotados;
	d) a filosofia que orienta as políticas e práticas;
	e) as regras e limites do jogo necessários ao sucesso e progresso; e
	f) o sentimento ou clima transmitido pelo ambiente físico e pelas interações pessoais.


	10.6 PARADIGMA
	10.6.1 É um conjunto de modelos que estabelecem métodos para a ação de indivíduos ou grupo de indivíduos. Eles condicionam a maneira de perceber e analisar fatos e problemas, afetando sensivelmente as decisões, a visão, a percepção e a criatividade da...
	10.6.2 Os paradigmas conduzem as pessoas a selecionar, do ambiente em que vivem, as informações compatíveis com eles, levando-as a formar o seu conhecimento com base nessas informações, gerando divergências na interpretação de um mesmo fato objetivo. ...
	10.6.3 Os paradigmas podem gerar atitudes radicais a novos métodos, excluindo-os ou rejeitando-os. Nesse caso, as inovações que não se enquadram nos paradigmas são automaticamente descartadas.
	10.6.4 Mudanças de paradigmas acontecem, geralmente, quando as normas em vigor não atendem mais à realidade, de modo evidente, passando a ser bem-aceitas novas normas. Elas começam com uma sensação difusa de que há algo de errado, crescendo para um an...
	10.6.5 Normalmente, as instituições apresentam uma cultura organizacional estruturada em cima de paradigmas, formalizada pelas regras escritas e habituais (realmente aceitas pelos seus integrantes ou não criticadas de modo aberto e desbordadas de modo...
	10.6.6 Quando aparecem sinais de que a cultura está prejudicando o desempenho da organização e dos indivíduos, começa a sensação de que é preciso mudar. Ela se avoluma com o tempo e, se não interpretada corretamente pela liderança da instituição, pass...
	10.6.7 O papel das lideranças é, em primeiro lugar, reconhecer a necessidade de mudanças. Para isso, é necessário conhecer profundamente a cultura organizacional e identificar nela os fatores favoráveis e adversos à mudança. Sem esse conhecimento, é m...
	10.6.8 As lideranças não devem mudar radicalmente a cultura organizacional vigente e sim conhecê-la, buscar reservar os seus valores positivos e, paulatinamente, substituir os paradigmas que entravam o desenvolvimento da instituição e dos seus integra...
	10.6.9 A adoção da filosofia da GQT implica, evidentemente, em mudanças culturais significativas. Por isso, é um projeto de longo prazo, com mudanças sucessivas, conduzidas em um ritmo que evite choques e disfunções, variável de acordo com a instituiç...

	11.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
	11.1.1 É o conjunto de princípios, métodos e procedimentos aplicados a uma instituição, que, por meio do comprometimento individual de todos, controla e aperfeiçoa, de modo contínuo, os sistemas e processos nela existentes, a fim de atender, com qual...
	11.1.2 No Exército Brasileiro, os princípios da GQT são aplicáveis a todas as atividades administrativas, técnicas e operacionais, mantendo-se em vista a noção de que todas são inseparáveis em todos os níveis da Instituição.
	11.1.3 Colocada de forma mais simples, a GQT é um método de gestão para garantir um bom desempenho das organizações, através da produção de bens e serviços de qualidade, que satisfaçam às necessidades das pessoas.
	11.1.4 A prática da GQT permite que as instituições atinjam seus objetivos de forma organizada, mas é absolutamente necessária a participação de todos (planejamento, compras, operação, manutenção, etc), afinal, de uma forma ou de outra, todos os setor...
	11.1.5 Princípios básicos da qualidade total:
	a) atender aos requisitos/necessidades dos usuários - não presumir, perguntar ao usuário o que ele deseja;
	b) compreender e praticar a concatenação fornecedores/usuários - contribuir para o fortalecimento da relação da organização (ou atividade) com seus usuários. Não ser o elo mais fraco da relação fornecedor/usuário;
	c) fazer as coisas certas e, sempre que possível, desde a primeira vez - procurar ficar o mais próximo possível da satisfação do usuário. Fazer coisas que agreguem valor a suas tarefas. Não desperdiçar tempo nem material. Lutar contra os resserviços;
	d) manter plano de treinamento e avaliação - questionar-se sobre o porquê de desempenhar uma tarefa. Quais são os requisitos de seu usuário e como vai atingí-los. Caso não saiba a resposta, procurar treinamento ou auxílios adequados;
	medições adequadas, é possível saber se as atividades estão melhorando;
	f) ter por meta a melhoria contínua - na atual conjuntura de economia globalizada, ninguém pode se dar ao luxo de ficar satisfeito com aquilo que estiver fazendo bem. É preciso estabelecer novas metas e atingí-las com o máximo de eficiência;
	g) manter eficientes meios de comunicação interna e externa - comunicar-se como nunca o fez antes: com os usuários, com os companheiros, com os superiores, com os subordinados, com a família, com os amigos, etc. Utilizar mecanismos adequados de comuni...
	h) possuir lideranças capacitadas - capacitar adequadamente os que liderarão tarefas determinadas. Ter paciência. Ser um líder ao transmitir uma informação ou ensinamento. Ser um líder ao pedir ou determinar que façam alguma coisa para si ou para a or...
	i) pessoas que têm a mesma direção e sentido de comunidade podem atingir seus objetivos de forma mais rápida e fácil se atuarem auxiliando-se mutuamente;
	j) em qualquer atividade, deve-se procurar seguir os líderes para atingir a metas comuns;
	k) vale a pena o revezamento em tarefas difíceis;
	l) o estímulo é importante na execução de qualquer tarefa;
	m) o usuário em primeiro lugar. As ações devem ser orientadas para a satisfação das necessidades e expectativas dos usuários;
	n) conhecer exatamente a situação atual da instituição, departamento ou seção;
	o) reconhecer claramente os pontos fracos do local de trabalho;
	p) orientar as decisões por prioridades, atacando primeiro o mais crítico e deixando de lado o menos importante;
	q) não se concentrar apenas nos resultados, pois o processo é mais importante;
	r) observar os fatos e levantar dados. Sair da sala e observar os problemas aonde eles estão ocorrendo;
	s) a qualidade se faz durante o processo. Será mais difícil correr atrás do problema depois que ele acontece;
	t) instruções de boca são facilmente esquecidas. Ao dar instruções sobre uma tarefa crítica, utilizar procedimentos escritos;
	u) ao detectar problemas, tomar as contramedidas necessárias rapidamente;
	v) estabelecer um sistema para evitar a reincidência dos problemas;
	w) respeitar os companheiros, subordinados e superiores como seres humanos, promovendo um bom relacionamento e um local de trabalho agradável a todos;
	y) assegurar-se da completa compreensão de cada um destes princípios e aplicá-los com entusiasmo no seu local de trabalho. Eles são essenciais para o sucesso nas atividades de manutenção.


	11.2 VISÃO GERAL DAS FERRAMENTAS DA QUALIDADE
	11.2.1 As ferramentas da qualidade podem ser empregadas em diversas situações e modos variados. Neste tópico, serão sugeridas algumas formas de emprego. A criatividade dos integrantes da organização pode encontrar novos meios de utilização, que atenda...
	11.2.2 A fim de facilitar a compreensão e a seleção das ferramentas adequadas para cada caso, elas foram divididas em dois grupos principais: ferramentas estruturais e ferramentas estatísticas.
	11.2.3 Ferramentas estruturais são aquelas que têm por objetivo levantar e estruturar ideias com a finalidade de elaborar planejamentos, agir para introduzir aperfeiçoamentos, subsidiar o processo decisório, identificar causas e consequências, solucio...
	11.2.4 Elas se caracterizam, particularmente, por tratarem com ideias e não com dados numéricos objetivos, ficando o seu sucesso, portanto, dependente do conhecimento relativo ao tema em foco e da criatividade dos indivíduos que as empregam.
	11.2.5 São extremamente úteis, particularmente em situações de indefinição quanto às prioridades e carência de informações objetivas.
	11.2.6 O Quadro 11-1 mostra um resumo das ferramentas estruturais que serão apresentadas no decorrer deste capítulo e seu emprego genérico.
	11.2.7 Ferramentas estatísticas são aquelas que têm por objetivo coletar e processar dados, com a finalidade de elaborar planejamentos, agir para introduzir aperfeiçoamentos, subsidiar o processo decisório, identificar causas e consequências, solucion...
	11.2.8 Elas se caracterizam, particularmente, por tratarem com dados mensuráveis e não com ideias subjetivas, ficando o seu sucesso, portanto, dependente da confiabilidade dos dados e da correta interpretação da informação, resultante do processamento...
	11.2.9 São extremamente úteis, particularmente em situações de monitoramento do desempenho de sistemas e processos, bem como para avaliar o efeito de ações de aperfeiçoamento executadas.
	11.2.10 O Quadro 11-2 mostra um resumo das ferramentas estatísticas que serão apresentadas nesse capítulo e o seu emprego genérico.
	11.3.1 É uma técnica de trabalho em equipe empregada para levantar todos os aspectos de um tema, em curto espaço de tempo, reunindo a equipe, se possível acrescida de especialistas no assunto em estudo, formando um grupo capaz de gerar, criativamente,...
	11.3.2 Um brainstorming bem feito permite intensa participação de todos os integrantes da equipe e libera a sua criatividade. É uma abordagem livre, que pode gerar entusiasmo e criar soluções originais para problemas e soluções inovadoras.
	11.3.3 O brainstorming é uma ferramenta poderosa de apoio ao processo decisório, por permitir o levantamento e estudo de uma gama de opções muito ampla. Além disso, ele enseja a participação da equipe na decisão, gerando o comprometimento de todos na ...
	11.3.4 FORMAS DE BRAINSTORMING
	a. O brainstorming pode ser efetuado, de um modo geral, de duas formas básicas: estruturado e não estruturado.
	b. A forma estruturada é utilizada quando todas as pessoas do grupo levantam uma ideia a cada rodada, ou simplesmente "passam" até que chegue sua próxima vez.
	c. A forma não estruturada é utilizada quando todos os membros do grupo levantam as ideias conforme elas surgem, sem a preocupação com uma ordem pré-definida.

	11.3.5 PROCEDIMENTOS EM UMA SESSÃO DE BRAINSTORMING
	a. Assegurar-se que todos os integrantes da equipe entenderam, completamente, como o brainstorming funciona.
	b. Criar um ambiente de entusiasmo e incentivar a participação ativa de todos.
	c. Incentivar o pensamento criativo e ideias extravagantes. Todas as ideias devem ser registradas, mesmo aquelas que pareçam sem sentido.
	d. Não criticar nem elogiar as ideias quando apresentadas.
	e. Elaborar e expandir argumentos, com base nas ideias de outros.
	f. Registrar todas as ideias, colocando-as em painéis ou quadro-negro, de modo que fiquem visíveis para todos os membros da equipe.
	g. Evitar interromper os trabalhos, caso o fluxo de ideias aparentemente declinar.
	h. Elaborar uma lista, a mais detalhada possível.

	11.3.6 REGRAS BÁSICAS PARA A CONDUÇÃO DE UM BRAINSTORMING
	a. Rever todos os procedimentos necessários à execução de um brainstorming.
	b. Expor, claramente, o tema a ser pesquisado.
	c. Assegurar-se do revezamento dos membros da equipe na apresentação de ideias, permitindo-lhes um tempo para o raciocínio.
	d. Registrar cada ideia, exatamente como foi apresentada, no quadro ou flipchart7F .
	e. Alertar que os membros da equipe não devem falar, quando uma ideia não vier à mente no momento, mas poderão continuar a sua contribuição na próxima rodada.
	f. Percorrer a lista após a apresentação de todas as ideias, discutindo cada uma delas, até que todos a tenham entendido perfeitamente e de forma homogênea.
	g. Eliminar as duplicações e sintetizar as ideias.

	11.3.7 Estas regras são uma orientação geral para a condução de um brainstorming, podendo ser modificadas, de acordo com o interesse da equipe. Se os integrantes não se sentirem capazes de expor suas ideias de improviso, pode-se pedir a cada um que as...
	11.3.8 EXEMPLO DE BRAINSTORMING
	TEMA: o tempo de espera por suprimento para a manutenção está muito elevado e interferindo no prazo de entrega dos equipamentos manutenidos aos usuários.

	11.4 DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO
	11.4.1 É um gráfico que mostra, de forma ordenada, as causas que contribuem para um determinado resultado.
	11.4.2 O diagrama de causa e efeito, também conhecido como "espinha de peixe", devido à sua aparência, ou de Ishikawa, em virtude do nome de seu criador, é a apresentação gráfica de uma lista das várias causas que afetam um determinado processo ou sis...
	11.4.3 O resultado (efeito ou problema) é colocado no quadro mais à direita e as categorias ou famílias principais das causas agrupadas em número de quatro, cinco, seis ou mais, colocadas em quadros laterais. Dentro da cada categoria principal, são re...
	11.4.4 Para facilitar o entendimento de família, tomar como base o que chama-se de "6M", que são as categorias principais das causas e que representam os meios necessários à produção de um bem ou serviço: máquinas, mão de obra, métodos, meio-ambiente,...
	11.4.5 ETAPAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO
	a. Definir o resultado (problema ou efeito), de forma clara e objetiva.
	b. Realizar uma sessão de brainstorming, para levantar as causas específicas do problema.
	c. Identificar as categorias principais das causas e inserir as causas específicas no contexto.
	d. O resultado (efeito ou problema) deve ser colocado no quadro à direita do diagrama.
	e. As categorias principais ou famílias devem ser colocadas nos quadros laterais.
	f. As causas específicas devem ser colocadas nas ramificações internas.

	11.4.6 Após a construção do diagrama de causa e efeito, é possível vislumbrar todas as causas específicas, a que categorias pertencem e começar a analisá-las, através de questionamentos, a fim de se coletar dados e buscar sugestões de melhoria.
	11.4.7 EXEMPLO DE DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO
	a. Passo 1 - Definir o problema: o tempo de espera por suprimento para a manutenção está muito elevado e interferindo no prazo de entrega dos equipamentos manutenidos aos usuários.
	b. Passo 2 - Levantar as causas específicas do problema (brainstorming).
	c. Passo 3 - Identificar as categorias principais e inserir as causas específicas no contexto, construindo o diagrama de causa e efeito.
	d. Passo 4 - Interpretar o diagrama: a partir das informações listadas no passo anterior, é possível identificar as categorias principais das causas do problema, bem como as causas específicas e o seu enquadramento no contexto.

	Pode-se observar que existem causas específicas que se repetem nas categorias principais e que a categoria principal MÉTODOS possui o maior número de causas específicas, redundando em maior tempo de espera por suprimentos.
	11.5 FLUXOGRAMA
	11.5.1 É a representação gráfica de como um trabalho flui em um processo ou em uma série de processos interligados.
	Figura 11-2 Simbologia dos fluxogramas
	11.5.2 Proporciona uma visão global do processo, possibilitando verificar como os vários passos estão relacionados entre si e, a partir daí, identificar potenciais fontes de problemas e oportunidades de aperfeiçoamento. Para isso, as pessoas com conhe...
	11.5.3 Os dois fluxogramas devem ser comparados, para que se possa verificar onde diferem. Nas diferenças verificadas, geralmente, estão as raízes dos problemas a serem solucionados.
	11.5.4 Terminado o fluxograma, deve-se fazer uma revisão para verificar os aspectos a seguir mencionados:
	a) todas as operações e decisões fluem para o quadro seguinte?
	b) são mostrados todos os possíveis caminhos que o processo pode ter?
	c) os casos especiais, tais como os ciclos de repetições do trabalho e procedimentos intrínsecos, foram considerados?
	d) são mostradas todas as decisões que são tomadas?
	e) o fluxograma reflete o que realmente acontece e não o que se pensa o que deveria acontecer, ou como as "coisas" foram inicialmente planejadas (fluxograma atual)?

	11.5.5 Após a confecção do fluxograma, mostrando todas as operações e decisões, pode-se observar os pontos corretos e falhos no processo, e começar a analisar como pode-se otimizá-lo, a fim de chegar-se a um fluxograma ideal, com o intuito de simplifi...
	11.6 LISTA DE VERIFICAÇÃO ("CHECK LIST")
	11.6.1 É uma lista que serve como memento para ações a realizar, problemas a solucionar e outras finalidades.
	11.6.2 Lista-se, de modo aleatório, todas as ações a serem efetuadas, itens a serem verificados ou problemas a serem solucionados. Uma ferramenta como o brainstorming, ou similar, pode servir para se obter essa lista inicial.
	11.6.3 Ordena-se a lista, em ordem cronológica ou de importância (se não houver relacionamento temporal entre as ações).
	11.6.4 As ações (itens ou problemas) podem ser desdobradas para maior acuidade da lista.
	11.6.5 As listas de verificação permitem sistematizar a execução de ações, solução de problemas e verificação de itens que poderiam cair no esquecimento com o passar do tempo ou com as demandas de atenção para outros assuntos da organização. Elas são ...
	11.6.6 EXEMPLO DE LISTA DE VERIFICAÇÃO
	a. Tome-se, como exemplo, parte de uma Lista de Verificação da manutenção preventiva de 1º Escalão da VBC LEOPARD 1 A1.


	11.7  MATRIZ DE PRIORIDADES
	11.7.1 É uma ferramenta empregada para estabelecer prioridades entre tarefas, aspectos ou opções possíveis, com base em critérios conhecidos e ponderados. Com o uso dessa ferramenta, pode-se reduzir a quantidade de opções disponíveis, paulatinamente, ...
	11.7.2 Para melhor entender essa ferramenta, pode-se utilizar o método do Critério Analítico Integral:
	a) quando os principais aspectos de um problema ou tema de trabalho já foram identificados e é necessário selecionar as opções de implementação;
	b) se não há concordância sobre a importância relativa sobre os critérios do processo decisório;
	c) se a escassez de recursos para a implementação impede a execução de todas as opções; e
	d) quando há necessidade de se estabelecer prioridades entre as opções e não um simples sequenciamento de atividades.

	11.7.3 Etapas para a confecção.
	a. Estabelecer o objetivo final a ser atingido.
	b. Discutir e obter o consenso ou usar o título principal de um brainstorming.
	c. Estabelecer os critérios.
	d. Relembrar diretrizes anteriores ou brainstorming.
	e. Criar definições operacionais para cada critério.
	f. Estabelecer um relacionamento entre os critérios (ponderados): 1 = importância igual; 5 = importância maior; 1/5 = importância menor; 10 = importância muito maior; e 1/10 = importância muito menor.
	g. Utilizar matriz em "L".
	h. Anotar as planilhas com os valores cruzados.
	i. Calcular as colunas, linhas e totais gerais.
	j. Calcular cada linha como um percentual do total geral.
	k. Comparar todas as opções com os critérios ponderados. As opções são, normalmente, retiradas dos níveis de maior detalhamento do brainstorming.
	l. Criar matrizes em "L" para cada critério ponderado.
	m. Utilizar os relacionamentos entre os critérios.
	n. Comparar cada opção com base na combinação de critérios (usar matriz em "L")
	o. Listar os critérios na horizontal e as opções na vertical.
	p. Multiplicar cada peso ponderado de critério por valor ponderado da opção.
	q. Adicionar os valores das opções obtidas pelos critérios.
	r. Converter para percentual do total geral.

	11.7.8 Pontos importantes para a construção e interpretação.
	a. É importante definir corretamente os critérios. Exemplo: baixo custo de implementação, em vez de custo de implementação.
	b. Usar sempre valores cruzados quando estabelecer as razões entre linhas e colunas. Exemplo: coluna X linha = 10 e linha X coluna = 1/10.
	c. Converter todos os resultados fracionários para decimais. Exemplo: 1/10 = 0,10.
	d. Efetuar a comparação dos critérios entre si pode reduzir o número de critérios a serem comparados com as opções, caso hajam grandes discrepâncias no relacionamento.
	e. Para utilizar esta ferramenta, é necessário dispor de tempo para abordar a complexidade necessária a uma análise abrangente.

	11.7.9 EXEMPLO DE MATRIZ DE PRIORIDADES
	a. Suponha-se que uma equipe conta com uma série de opções de ações a realizar e necessita priorizá-las, segundo alguns critérios. No caso, a equipe possui as seguintes opções: treinar os operadores; reduzir a rotatividade dos operadores; substituir o...
	b. Cabe ressaltar que não houve nenhum juízo de valor na montagem do exemplo. Buscou-se demonstrar a lógica do processo e não o porquê de uma ação ter recebido maior prioridade do que outra. É necessário que se acompanhe o exemplo utilizando os passos...
	c. Passo 1 - Neste passo, a equipe entendeu muito bem qual é a finalidade do trabalho, ou seja, definir prioridades para as várias opções das ações.
	d. Passo 2 - Suponha-se, agora, que a equipe selecionou, por meio de brainstorming ou outra ferramenta, os seguintes critérios para a priorização das ações:  baixo custo de implementação; rapidez de implementação; facilidade de aceitação por parte dos...
	e. Passo 3 - A equipe constrói a matriz em "L", mostrada a seguir. Observar que foram utilizadas as tabelas de relações de critérios. Após, então, a matriz toma o seguinte formato:
	O total de 45,9 é igual à soma dos totais das colunas e, também, é igual à soma dos totais das linhas.
	Lendo-se a matriz, no cruzamento da linha do critério "baixo custo de implementação" com a coluna do critério "mínimo de impacto em outras seções", encontra-se a fração 1/5. Isso significa que a equipe decidiu que o baixo custo de implementação é...
	Cabe lembrar que a leitura da matriz é feita da linha para a coluna. No parágrafo anterior, o valor 1/5 se inverte e assumirá o valor 5, quando se lê o cruzamento da linha do critério "mínimo de impacto em outras seções" com a coluna do critério ...
	No cruzamento entre o critério "baixo custo de implementação" e a coluna "Total da linha (% do total)", encontram-se os seguintes valores: 0,4 e (0,01). O valor 0,4 significa a soma de 1/10, 1/10 e 1/5, que é igual a 0,1 + 0,1 + 0,2, que dá 0,4. ...
	Recomenda-se que o arredondamento seja feito até a segunda casa decimal. Esse procedimento foi realizado para todas as porcentagens da coluna "Total da linha". Cabe ressaltar que, ao término da realização de todos os arredondamentos, a soma desse...
	Caso isso não ocorra, deverá ser feito um reajuste nos arredondamentos.

	f. Passo 4 - Neste momento, a equipe já possui duas listas. Uma com a relação dos critérios e outra com a relação das ações. Neste passo, preenche-se a matriz em "L" para a ponderação entre critérios versus ações. Será uma matriz para cada critério, s...
	Segundo o critério baixo custo de implementação, observando-se na linha da ação: "substituir o equipamento", cruzando-se com o da coluna D, onde significa "treinar o pessoal na solução de problemas", encontra-se o valor 1/10. Este significa que, ...
	Observa-se que, no cruzamento da linha "treinar o pessoal na solução de problemas"com a coluna C, "substituir o equipamento", encontra-se o valor 10. O fato de os valores serem um o inverso do outro, ou seja, 10 é o inverso de 1/10, sempre deverá...


	Valem, ainda, nesse contexto, as observações da coluna "Total de linhas (% do total) constantes do passo 3.
	Para cada critério, será iniciada uma matriz em "L", semelhante à que foi apresentada anteriormente.
	g. Passo 5 - Neste momento, a equipe já está em condições de finalizar o seu trabalho. Basta construir a última matriz, a de relacionamento entre as ações e os critérios, quando todos já foram ponderados.


	11.8 Matriz GUT
	11.8.1 É uma ferramenta empregada quando é necessário estabelecer prioridades para uma relação de problemas e com base nos critérios de gravidade, urgência e tendência.
	11.8.2 ETAPAS DE CONFECÇÃO
	a. Passo 1 - Criar a matriz em "L" para os problemas e critérios (os problemas são levantados, normalmente, por meio de pesquisas na organização ou de brainstorming.)
	São utilizados três critérios: gravidade, urgência e tendência. As iniciais dessas palavras: G, U e T formam a abreviatura GUT, que dá o nome a essa técnica.
	Esses critérios possuem as seguintes definições operacionais: gravidade (define a importância das consequências causadas pelo problema para a organização, inclusive efeitos a longo prazo, caso ele não seja resolvido); urgência (apresenta a premên...

	b. Passo 2 - Preencher a matriz em "L".
	Neste passo, são atribuídos valores a cada problema, segundo os critérios, utilizando-se a Tabela 11-4, acima. Após essa elaboração, será preenchida a matriz em "L", que já foi exemplificada no Passo 1.


	11.8.3 Exemplo de Matriz GUT - Suponha-se que uma equipe de aperfeiçoamento de processo estivesse na fase de seleção de problemas sobre a elaboração da documentação do setor de manutenção a serem solucionados e devesse priorizá-los, segundo os critéri...
	a. Passo 1 - Os problemas levantados foram:
	- elaboração das ordens de serviço com erros;
	- excesso de verificações;
	- deficiência nas interligações entre os processos; e
	- lentidão na distribuição das ordens de serviço.

	b. Passo 2 - A equipe atribuiu valores para cada problema, segundo os critérios, utilizando as tabelas de valores. Em seguida, preencheu a matriz em "L", como é mostrado a seguir.


	11.9 PLANO DE AMOSTRAGEM
	11.9.1 É um documento que estabelece a forma de coletar dados baseados em amostras.
	11.9.2 A estatística exige que os dados, baseados em amostras, sejam representativos da população, ou seja, os dados devem ser extraídos sob um critério consistente, que permita obter conclusões seguras sobre a população. O principal critério a ser ob...
	11.9.3 Uma outra exigência é a realização da coleta de dados durante a execução do processo, servindo os resultados de base para as ações a serem tomadas, sendo muito importante adquirir o hábito de discutir problemas com base em dados e respeitar os ...
	11.9.4 Como, geralmente, os pontos falhos de um processo são identificados e analisados em cima de dados amostrais, a face da coleta de dados deve ser encarada como a mais sensível de todo o ciclo da solução de problemas, requerendo um planejamento ba...
	11.9.5 REGRAS BÁSICAS PARA PLANEJAR A COLETA DE DADOS
	a. Regra 1 - Conhecer a problemática que envolve a coleta de dados. Os objetivos da atividade de coleta devem ser bem conhecidos. Antes de coletar os dados, é importante saber:
	- em que fase do ciclo de solução do problema a organização se encontra (identificação do problema, análise do problema ou controle do processo)?
	- onde acessar os dados no processo?
	- quem fornecerá esses dados no processo?
	- como coletar esses dados com o mínimo de custos e esforço e isentos de erro?

	b. Regra 2 - Verificar a correção dos dados. Os dados devem ser a base das decisões. Após a coleta, devem ser questionados alguns aspectos.
	- Os dados foram colhidos de forma a revelar os fatos?
	- Os dados colhidos foram analisados e comparados de forma a revelar os fatos?
	- A resposta negativa a qualquer das questões, certamente, trará problemas futuros.

	c. Regra 3 - Conhecer os tipos de dados. Nem sempre os dados podem ser numéricos ou objetivos, mas o importante é que eles sejam a base concreta para decisões.

	11.9.6 Sempre que os dados puderem ser obtidos por intermédio de um processo de contagem ou por meio de uma escala, eles são dados numéricos. Exemplo: números de erros observados no preenchimento das ordens de serviço (contagem), consumo de combustíve...
	11.9.7 Em contrapartida, muitas vezes, as observações para a coleta de dados repousam sobre uma característica subjetiva, que só assume valores qualitativos. Exemplo: medir a opinião sobre o atendimento numa oficina mecânica, utilizando-se uma escala ...
	11.9.8 Seja qual for a natureza dos dados, por vezes eles são de fácil coleta ou medida. É comum a ocorrência de problemas, como a dificuldade de quantificar os dados. Todavia, não se deve medir esforços na fase de coleta, evitando, assim, problemas f...
	11.9.9 O cálculo do tamanho da amostra requer conhecimentos de estatística não abordados neste texto. Sendo assim, adotar-se-á, como aproximação razoável para o tamanho da amostra, a raiz quadrada do tamanho da população em estudo. Quando os dados for...
	11.9.10 É importantíssimo que cada elemento da população tenha a mesma chance de fazer parte da amostra (critério da aleatoriedade). Há várias maneiras de levar a efeito a extração da amostra para que isso ocorra. O processo mais prático consiste em a...
	11.9.11 Por vezes, a população é heterogênea em relação à característica de qualidade em estudo. Nesses casos, será necessário, antes de coletar a amostra, estratificar a população, ou seja, formar subgrupos homogêneos em relação à característica de q...
	11.9.12 Um plano de amostragem deve conter, pelo menos, os elementos abaixo:
	a) descrição da população;
	b) tamanho da amostra;
	c) forma de amostrar;
	d) definição operacional das características de qualidade (variáveis ou atributos) a serem estudados; e
	e) período de tempo em que as amostras devem ser coletadas.

	11.9.13 EXEMPLOS DE PLANOS DE AMOSTRAGEM
	a. Observe-se um Plano de Amostragem para coletar dados relativos aos erros observados na elaboração das ordens de serviço.
	b. A população é composta por 21 ordens de serviço elaboradas no período de 1º a 30 de setembro de 2000.
	c. Dessa forma, a amostra será a raiz quadrada do valor da população.
	d. O indicador de controle do processo será: erros na elaboração das ordens de serviço (erro de sintaxe + erro de abreviatura + erro de pontuação + erro de padronização + erro de digitação + erro ortográfico).
	e. Deverão ser determinadas as definições operacionais do indicador.
	f. Extrair uma amostra aleatória de cinco ordens de serviço no período de 1º a 30 de setembro de 2000.
	g. Treinar os elementos que forem coletar os dados para que sejam uniformes na maneira de interpretar cada tipo de erro.
	h. Registrar e totalizar os erros observados, por tipo de seção, na Folha de Verificação, conforme ver-se-á no próximo tópico, na Tabela 11-5, à folha 11-26.
	11.10 FOLHA DE VERIFICAÇÃO

	11.10.1 É um formulário elaborado para registrar a coleta de dados. A Folha de Verificação é o ponto lógico de partida na maioria dos ciclos de solução de problemas, pois, a partir dos dados nela reunidos, serão construídas outras ferramentas como: Di...
	11.10.2 Em síntese, as Folhas de Verificação transformam opiniões em dados, sobre os quais os problemas serão avaliados. Pela sua importância, a elaboração da Folha de Verificação requer um planejamento prévio que permita:
	a) determinar, exatamente, o evento que está sendo estudado;
	b) construir um formulário, claro e de fácil manuseio para coleta.

	11.10.3 EXEMPLO DE FOLHA DE VERIFICAÇÃO
	Serão tomados como exemplo os erros observados no preenchimento de ordens de serviço.
	a. Passo 1 - Determinar o evento a ser estudado. Uma vez identificado o indicador de controle do processo de elaboração das ordens de serviço, que são os erros no seu preenchimento, devem-se coletar dados que possibilitem avaliar:
	- que tipos de erros?
	- onde ocorrem os erros?
	- com que frequência ocorrem os erros?

	b. A elaboração da Folha de Verificação para coletar esses dados requer os procedimentos a seguir enunciados:
	- relacionar todos os tipos de erros - de sintaxe, abreviatura, padronização, pontuação, digitação e ortografia;
	- relacionar todos os setores que alimentam o sistema para a elaboração das ordens de serviço - SRCP, COAL, Pel P Mnt, Pel Sup Ev, etc.

	c. Passo 2 - O formulário deve ser de fácil entendimento e conter espaço destinado ao nome do coletador, data e local da coleta e outros dados que se fizerem necessários (Figura 11-3).


	11.11 Diagrama de Pareto
	11.11.1 É um gráfico que ressalta as causas de resultados, pela ordem decrescente da frequência com que ocorrem.
	11.11.2 Baseado no princípio de Pareto, segundo o qual poucas causas usualmente concorrem para a maioria dos resultados, o Diagrama de Pareto é uma ferramenta de identificação e análise que ressalta a importância relativa entre vários componentes de u...
	a) identificar suas causas básicas;
	b) escolher o ponto de partida para a solução;
	c) avaliar as consequências da implementação de mudanças no processo.

	11.11.3 EXEMPLO DE DIAGRAMA DE PARETO
	a. Passo 1 - A partir dos dados da Folha de Verificação, que totaliza os erros observados nas cinco amostras selecionadas no período de 1º a 30 SET 2000, será construído o Diagrama de Pareto. Dispor os erros por ordem decrescente das frequências obser...
	1. As quantidades absolutas são obtidas diretamente da folha de verificação e as acumuladas por meio da soma dos valores anteriores, da coluna acumulada, com o valor corrente da coluna absoluta.
	2. As porcentagens absolutas são obtidas pela divisão da frequência de cada tipo de erro pela frequência total (no caso é 116) e multiplicando-se o resultado por 100.
	3. No cálculo das porcentagens acumuladas, o raciocínio é análogo ao descrito no parágrafo anterior para as quantidades acumuladas.

	b. Passo 2 - Construir os gráficos a partir dos dados das tabelas, nos quais:
	1) o eixo vertical da esquerda contenha uma escala adequada à marcação dos valores das quantidades acumuladas de cada tabela;
	2) no eixo horizontal, devem ser registradas as características (tipo ou fonte de erro), em ordem decrescente de valores, da esquerda para a direita;
	3) no eixo vertical da direita, devem ser marcados os valores das porcentagens acumuladas, correspondentes aos valores das quantidades acumuladas marcadas no eixo da esquerda (no caso, 116 deve corresponder a 100% para ambas as tabelas);
	4) construir gráficos de barras, com larguras iguais e correspondendo aos intervalos para as características (tipo ou fonte). As alturas das barras devem ser proporcionais às frequências e porcentagens;
	5) a partir do vértice direito da primeira barra, construir a linha de valores acumulados, de tal maneira que no limite direito de cada barra esteja marcado o valor acumulado correspondente a esta barra. O processo termina quando a linha de valores ac...



	11.12 METODOLOGIA DE ANÁLISE E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS (MASP)
	11.12.1 CONCEITO
	a. A Metodologia de Análise e Solução de Problemas (MASP) é uma maneira organizada e, como o próprio nome já diz, metódica, para auxiliar no(a):
	1) identificação dos problemas;
	2) levantamento das causas dos problemas;
	3) análise das causas mais prováveis;
	4) plano de ação a ser executado;
	5) bloqueio das causas; e
	6) padronização de novos procedimentos.


	b. Os chamados Ciclos PDCA e SDCA, que serão vistos mais adiante, são importantes métodos de controle de processos utilizados na MASP, em conjunto com as ferramentas da qualidade já vistas no decorrer deste capítulo.
	11.12.2 O EMPREGO DAS FERRAMENTAS DA QUALIDADE NA MASP
	a. Uma das aplicações importantes das ferramentas da qualidade é a sua utilização nas diversas etapas da Metodologia de Análise e Solução de Problemas (MASP). Para facilitar a seleção da ferramenta adequada em uma determinada etapa, observe-se os dois...
	b. O primeiro sugere as ferramentas a serem aplicadas na identificação (levantamento das causas) e análise dos problemas; e o segundo, as mais indicadas para cada uma das etapas da metodologia.




