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RESUMO

Atualmente  pode-se  constatar  que  vivemos  a  Geração  do  Emprego,  devido  as

missões de paz e intervenções que o Exército Brasileiro tem participado. O Exército

não parte para o combate sem sua logística e dentro desta temos a atividade de

manutenção que é essencial para manter a operacionalidade da Força, através da

manutenção e recuperação dos Materiais de Emprego Militar. Para que esse nível

de operacionalidade seja atingido deve ser realizado o Planejamento e Controle da

Manutenção através do qual podemos desenvolver uma excelência no trabalho de

manutenção utilizando ferramentas de controle de qualidade. Este trabalho tem por

objetivo mostrar formas de utilização das ferramentas de controle de qualidade na

atividade manutenção de 4º Escalão realizadas em Parque Regional de Manutenção

e  Arsenal  de  Guerra.  A  metodologia  utilizada  foi  pesquisa  bibliográfica.  O

desenvolvimento deste trabalho abordará como realizar o planejamento e controle

da manutenção,  utilização do  PDCA e ferramentas  de  controle  de  qualidade.  O

resultado final do trabalho mostra como a utilização de ferramentas de controle de

qualidade atinge metas e melhoram o desenvolvimento da atividade manutenção.

Palavras chaves: Manutenção, Qualidade, Planejamento.



RESUMEN

Actualmente,  se puede ver  que estamos viviendo en la  Generación del  Empleo,

debido a las misiones e intervenciones de mantenimiento de la paz que el Ejército de

Brasil tiene participado. El Ejército no entra en combate sin su logística y dentro de

esto tenemos la actividad de mantenimiento que es fundamental para mantener la

operatividad  de  la  Fuerza,  mediante  el  mantenimiento  y  recuperación  de  los

materiales de empleo militar.  Para que este nivel de operatividad sea alcanzado,

debe ser  realizado el  Planificación y  Control  de Mantenimiento mediante  el  cual

podemos desarrollar una excelencia en los trabajos de mantenimiento utilizando el

control  de  calidad.  Este  trabajo  tiene  como  objetivo  mostrar  formas  de  uso  de

herramientas  de  control  de  calidad  en  la  actividad  mantenimiento  del  4º  Paso

realizado  en  un  Parque  Regional  de  Mantenimiento  y  Arsenal  de  Guerra.  La

metodología utilizada fue la investigación bibliográfico. El desarrollo de este trabajo

abordará cómo realizar la planificación y el  control  del mantenimiento, el  uso del

PDCA y herramientas de control de calidad. El resultado final del trabajo muestra

cómo  el  uso  de  herramientas  de  control  de  calidad  atinge  metas  y  mejora  el

desarrollo de la actividad de mantenimiento.

Contraseñas: Mantenimiento, Calidad, Planificación.
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1. INTRODUÇÃO  

No Exército Brasileiro existem quatro escalões de manutenção, divididos de

acordo com o grau de amplitude dos trabalhos a serem desenvolvidos e o seu nível

de dificuldade. A manutenção de 4º Escalão é de mais alta complexibilidade devido

ser uma manutenção modificadora visando a restauração do Material de Emprego

Militar.

Dentro do conceito de manutenção temos duas modalidades a Preventiva,

que tem a  finalidade de previnir  que aconteça algum problema no material,  e  a

corretiva,  que visa  corrigir  algum problema apresentado pelo  material.  Com isso

pode-se  dizer  que  a  manutenção  de  4º  escalão  é  uma  manutenção  corretiva

(modificadora).

Criou-se  uma  cultura  que  a  manutenção  preventiva  é  planejada  e  a

manutenção corretiva realiza-se de acordo com a demanda contudo para o bom

andamento da atividade ambas as manutenções devem ser planejadas, logo quando

fala-se  de  manutenção  modificadora,  trata-se  de  uma  manutenção  corretiva

planejada.

O planejamento e controle da atividade de manutenção é primordial para o

desenvolvimento de um bom trabalho, pois através dele é possível diminuir custos,

reduzir falhas e aumentar a confiabilidade.

O Exército Brasileiro depende da atividade manutenção para operar tendo em

vista  que  sem seu  material  bélico  o  Exército  deixa  de  ser  operacional,  então a

manutenção é responsável por manter a operacionalidade da Força. E cresce de

importância a confiabilidade dessa manutenção uma vez que a viatura, o armamento

não pode falhar no momento que precisar ser empregado.

Dentro  desse  contexto  pode-se  observar  a  importância  do  controle  da

qualidade  na  atividade  de  manutenção  pois  através  dele  podemos  identificar

possíveis problemas, sua causa e efeito, investigar, analisar e definir planos de ação

afim de solucionar  problemas existentes no ciclo  da manutenção e dessa forma

também aumentar o desempenho da atividade da atividade manutenção.

Devemos entender também que existe as Dimensões da Qualidade, essas



9
dimensões determina se um serviço foi executado com qualidade ou não que são:

Qualidade do produto final, custo total, tempo de entrega, moral e segurança.

O  intuito  desse  trabalho  é  mostrar  que  criar  uma  cultura  organizacional

voltada para a qualidade na manutenção,  através de paradigmas desenvolvendo

conjuntos  de  modelos  que  estabelecem métodos  para  a  ação  é  essencial  para

aumentar a produtividade da atividade manutenção atingindo dessa forma a principal

missão que é garantir a operacionalidade do Exército Brasileiro.

1.1 PROBLEMAS

1.1.1 Antecedentes do Problema

Historicamente  a  preocupação  com  a  logística  teve  seu  início  tardio  no

Exército Brasileiro, embora desde o período colonial já houvesse a preparação de

algumas estruturas voltadas para a manutenção, só no ano de 1959 foi  criado o

quadro de Material Bélico.

Mesmo com a criação do quadro  de Material  Bélico,  não foi  dada devida

importância que a logística deve ter, então de 1959 até hoje teve que acontecer uma

mudança de cultura e cada vez mais deu-se importância para a manutenção.

Antigamente ao falar  em manutenção,  entendia-se por  consertar  algo que

apresentou algum defeito e isso foi mais uma mudança de pensamento que teve que

acontecer pois manutenção vai muito além disso.

A manutenção apenas era lembrada após um material  de emprego militar

parar  de  funcionar  e  com  isso  os  usuários  do  material  começaram  sentir  a

dificuldade de não realizar uma manutenção periódica nos seus materiais.

O  Exército  Brasileiro  devido  sua  magnitude  e  a  variedades  de  materiais

diferentes  apresentam  dificuldades  na  manutenção.  O  Exército  tem  diversos

armamentos diferentes, diversas viaturas diferentes e de marcas diferentes, ou seja
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necessita  de  suprimentos  diversos  e  conhecimento  técnico  vasto  o  que  dificulta

bastante na manutenção.

Esses  antecedentes  apresentados  se  agravam  quando  falamos  da

manutenção  de  4º  escalão,  cujo  o  grau  de  dificuldade  é  alto  e  exigem  mais

qualificação e um ótimo planejamento visando a qualidade do produto final.

         

1.1.2 Formulação do Problema

Nos Parques Regionais de Manutenção e Arsenais de Guerra são realizadas

manutenções de 4º Escalão,  que visam modificar ou modernizar  um Material  de

Emprego  Militar.  Sendo  esta  uma  manutenção  de  alta  complexibilidade,  o

planejamento e controle da produção com a utilização de ferramentas da qualidade

não melhoraria o desempenho da atividade manutenção? 

A manutenção de 4º Escalão por definição é manutenção modificadora ou

modernizadora, logo trata-se de ser uma manutenção de nível de complexidade alta

o que leva a necessidade de mão de obra qualificada e organização. Por sí só é

uma manutenção demorada e com gargalos tornará ainda mais demorada. 

A  falta  do  plano  de  ação  pode  gerar  diversos  gargalos  que  atrasará  a

manutenção ou até torná-la inexequível como: Falta de peças, falta de mão de obra,

falta  de  ferramenta  adequada,  falta  de  instalações  adequadas,  falta  de

planejamento, falta de qualificação, falta de um ambiente de trabalho seguro. 

Então  pode-se  dizer  que  se  instrumento  que  controle  a  qualidade  da

manutenção não há como identificar  os diversos fatores que ocasionam o baixo

desempenho na atividade de manutenção.

1.1.3 Alcances e limites

Esta pesquisa visa alcançar os Arsenal de Guerra, Batalhão de Manutenção e

Parque Regional de Manutenção que realizam a manutenção de 4º escalão. Dentro
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dessas OM tem-se como limite a verificação da utilização de ferramentas de controle

de qualidade como forma de auxiliar no planejamento e controle da manutenção.

1.2 OBJETIVO

Realizar  o  controle  da  qualidade  da  manutenção de 4º  escalão através de

ferramentas de formas obter da oficina o melhor desempenho possível e atingir a

meta esperada que é garantir o máximo de operacionalidade do Exército Brasileiro

através da disponibilidade do material de emprego militar.

1.2.1 Objetivo Geral

       

Aplicar as ferramentas de qualidade para gerir a manutenção de 4º escalão.

       

1.2.3 Objetivos Específicos

- Identificar gargalos na manutenção de 4º escalão;

- Definir ferramentas de qualidade aplicáveis a manutenção;

- Exemplificar como utilizar ferramentas de qualidade.

1.3 HIPÓTESE
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O  planejamento  e  controle  da  manutenção  é  essencial  para  o  bom

desenvolvimento  da  manutenção  de  4º  escalão.  Através  da  aplicação  das

ferramentas  de  controle  de  qualidade  é  possível  obter  um  desempenho  da

manutenção melhor.

O  planejamento  da  manutenção  inicia-se  com  uma  perspectiva  do  futuro,

traçando a meta a ser atingida e o plano do que tem que ser realizado para chegar

nessa meta, o que chama-se de PDCA (Plan, Do, Check, Act) que seria panejar,

executar, controlar e atuar.

1.4 QUESTÕES DE ESTUDO

O  planejamento  e  controle  da  manutenção  é  essencial  para  o  bom

desenvolvimento  da  manutenção  de  4º  escalão.  Através  da  aplicação  das

ferramentas  de  controle  de  qualidade  é  possível  obter  um  desempenho  da

manutenção melhor. O planejamento da manutenção inicia-se com uma perspectiva

do futuro, traçando a meta a ser atingida e o plano do que tem que ser realizado

para chegar nessa meta, o que chama-se de PDCA (Plan, Do, Check, Act) que seria

panejar, executar, controlar e atuar.

1.5 METODOLOGIA

1.5.1 Objeto formal de estudo

A  pesquisa  será  desenvolvida  basicamente  através  da  revisão  literária

procurando  abordar  inicialmente  conceitos  de  manutenção  de  4º  escalão,
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planejamento e controle, qualidade e uma pesquisa com as OM logísticas. Após isso

serão apresentadas as ferramentas da qualidade e suas funcionalidades.

Será apresentado como utilizar as ferramentas de controle da qualidade na

manutenção de 4º escalão procurando abordar esse tema através de um estudo de

caso.

1.5.2 Amostra

A pesquisa será realizado com as Organizações Militares que executam a

manutenção de 4º escalão abrangendo os Arsenais de Guerra e Parques Regionais

de Manutenção.

 

1.6 JUSTIFICATIVA

A presente  pesquisa  se  justifica  pois  o  oficial  que  atua  como gerente  de

manutenção,  em  Parques  Regionais  de  Manutenção,  Arsenais  de  Guerra  ou

Batalhão de Manutenção devem realizar o planejamento e controle da manutenção.

Essas  Organizações  Militares  de  manutenção  são  responsáveis  pela

operacionalidade do Exército Brasileiro.

A  manutenção  realizada  nessas  Organizações  Militares  são  de  alta

complexidade tendo em vista que realizam a recuperação ou modificação de um

material de emprego militar que será empregado posteriormente em alguma missão

pelos  usuários  que  receberem e  isso  cresce  de  importância  a  confiabilidade  da

manutenção.

Aí entra as ferramentas de controle de qualidade, que são instrumentos de

controle  que aplicado corretamente auxiliam na confiabilidade que necessitamos,
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aumentando  a  disponibilidade  de  material,  economia  de  meios  e  reduzindo  as

falhas.

Sendo assim, este estudo se justifica pois a utilização das ferramentas de

controle de qualidade na manutenção de 4º escalão contribui para o aumento da

operacionalidade  da  força  e  uma  vez  que  se  faz  necessário  sempre  estar

melhorando os processos de planejamento e controle que resultem em melhorias na

qualidade do serviço ofertado.

Essa pesquisa servirá para nortear a utilização de ferramentas de qualidade

em oficinas que executam a manutenção de 4º escalão a fim de melhorar processos

e com isso aumentar a operacionalidade do Exército Brasileiro.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

A  seguir  serão  abordados  alguns  capítulos  usando  como  referência  que

ajudarão a auxiliar o entendimento da pesquisa realizada e elucidar  o emprego das

ferramentas d qualidade na manutenção ao longo do tempo e nos dias de hoje.

2.1 PROBLEMAS NA MANUTENÇÃO 

A manutenção de 4º escalão é uma atividade complexa pois ela se trata do

último nível  de  manutenção executado.  Nesse escalão é  realizada manutenção

modificadora, a qual tem a finalidade de modernizar, recuperar ou reconstruir um

material de emprego militar.

Conforme Zaccarelli (1990),“ Os grandes progressos da Ciência Administrativa

concentram-se em como resolver problemas. Dado um problema, é certo que se

pode encontrar alguém que saiba resolvê-lo,  ou algum livro que dê a forma de

solucioná-lo.”

Como qualquer atividade de alta complexidade, a manutenção de 4º escalão

tem algumas variantes que podem levar a problemas durante a manutenção que

dentro de uma tempestade de idéias podemos indicar algumas:  Tempo (demora da

manutenção,  atraso),  falta  de peças,  falta  de  mão de obra  qualificada,  falta  de

ferramentas  adequadas,  falta  de  instalações  adequadas,  complexibilidade  da

manutenção e falta de confiabilidade.

O planejamento e  controle  da  manutenção que abordaremos durante essa

pesquisa é a ferramenta pela qual conseguimos eliminar, na medida do possível, os

problemas procurando sempre evitar que eles aconteçam ou resolver o mais rápido

possível.

2.2 PLANEJAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO
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Como relatado anteriormente a atividade de manutenção é complexa e pode

terminar ou esbarrar em diversos problemas, por isso há a necessidade que haja

um planejamento com antecedência da atividade que vai ser executa.

No manual de Ensino Gerenciamento da Manutenção encontramos a seguinte

definição:

“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 reposição. Como resultado
desta  maior  previsibilidade,  torna-se  possível  gerenciar  o  orçamento  da
manutenção com maior precisão e sem grandes surpresas, ao contrário do
que acontece atualmente em muitas organizações.” (BRASIL, 2017, 5-1).“ 

Com isso podemos dizer que o planejamento e controle da manutenção é a

ferramenta responsável pela elaboração, monitoramento e ajustes dos planos de

manutenção que visa a permitir a organização militar alcançar os objetivos traçados

de manutenção de forma eficiente e eficaz. Eficiente pois o planejamento conduzirá

para que o objetivo final da manutenção seja atendido e eficaz pois deve-se chegar

no objetivo com a máxima economia de meios, tempo e pessoal.

O planejamento deve ser o início de qualquer trabalho a ser realizado, no caso

desta pesquisa a manutenção. Primeiramente um objetivo deve ser traçado que

seria a meta, a que ponto queremos chegar e definido para resultado em meses e

anos com uma perspectiva de um a três anos, quantidade de material de emprego

militar que deverá ser manutenido ou a porcentagem que deverá ser atingida. Após

isso é importante traçar um plano que é a forma e o que precisaremos no meio

desse  percurso  para  atingir  nosso  objetivo,  que  seria  dividir  as  equipes  de

manutenção, levantar quais materiais serão necessários para cumprir o objetivo,

suprimento e tempo e na sequência é realizado o controle que é avaliar as etapas

verificar os desvios que estão acontecendo do plano ocasionando problemas que o

planejamento não esteja sendo cumprido.

Conforme abordado por Slack (2008), deve haver um equilíbrio entre as ações

executadas no planejamento e no controle seja a curto ou longo prazo. A longo
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prazo as ações se concentram no planejamento pois é a preocupação do que vai

nortear chegar no objetivo final. E a curto prazo o foco fica nas ações de controle

pois não há mais tempo de planejar apenas apurar resultados e corrigir os desvios

que tiver acontecendo.

2.3 HISTORIA DA GESTAO DE QUALIDADE

Sobre  a  historia  Gestão  de  qualidade  podemos  citar  dois  exemplos  na

historia, como os artesãos e a metalúrgica, o surgimento da gestão e controle da

qualidade  eram feitos  de  forma natural  pelos  artesãos  do  século  passado,  eles

participavam de todos os processos de produção desde a concepção até o pós

venda .

Eram realizadas as etapas dos pedidos feitos por seus clientes, seguindo

suas necessidades e qualidade do produto final , tendo assim a importância do pós

venda dos produtos encomendados. Este era um processo muito importante, tinham

foco  na  qualidade  do  produto,  pois  variavam  sua  produção  de  acordo  com  os

pedidos feito sob encomenda dos clientes.

Já naquela época  adotavam conceitos modernos de gestão de qualidade

abordados  através  do  pedido,  demanda,  qualidade  e  confiança.  Neste  primeiro

momento a qualidade era transmitida através dos produtos customizados.

Outro  fato  importante  que  citamos  é  o  das  fabricas  metalúrgicas,  que

visavam  os  processos em grandes quantidades, ou seja; as fábricas trouxeram o

que chamamos de linha de produção, e dentro destes processos de produção criou-

se a gestão e controle de qualidade da produção desta vez visando a qualidade do

processo de fabricação padronizada.

Nesta ordem, com a Revolução Industrial, as organizações passaram a se

preocupar  com  a  padronização  para  vender  mais  produtos  e  não  com  a

customização como eram feitas pelos artesãos em anos anteriores .

Esta época ficou bastante conhecida também como processo administrativo

de   Frederick  W.  Taylor  (1919)  onde  trabalhadores  especializados,  formavam
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pequenas equipes de trabalho, fazendo determinadas funções na linha de produção

repetidamente dentro da escala de trabalho, onde eram inspecionados.

 Armand  Feigenbaun  (1950),  desenvolveu   o  sistema  de  Controle  de

Qualidade  Total  (TCT),  afim  de  trazer  qualidade  na  fabricação  de  produtos,

envolvendo  nos  processos,  os  funcionários  em  diferentes  níveis  hierárquicos,

fornecedores e clientes. Eles participavam  de forma ativa em todos os processos,

desde  o  desenvolvimento  e  fabricação  do  produto,  com  intuito  de  melhorar  a

qualidade e  aperfeiçoando os métodos já aplicados. Feigenbaun acreditava que

assim  seria  possível  que  os  produtos  atenderiam   melhor  as  exigências  e

especificações, cada vez mais complexas existentes.

Na década de 1980 grandes organizações já implementavam o sistema de

gestão de qualidade, junto com essas  implementações, mais precisamente em 1987

surgiu  a  International  Organization  for  Standadization  (ISO)  ,  este  modelo  de

Sistema  de  Garantia  da  Qualidade,  utilizados  até  hoje  pelas  organizações  é

conhecido como ISO 9000 e tem como objetivo padronizar a garantia e qualidade

que tem como principal característica atender as necessidades , especificações e

exigências  dos  clientes  e  trabalhar  em  conjunto  com  fornecedores  ,  trazendo

melhoria continua dos setores da  produção.

2.4 QUALIDADE NA MANUTENÇÃO

Se fundiu através do trabalho em conjunto de diferentes setores  dentro da

organização  desde  o  planejamento,  produção,  entrega  e  pós-venda  ,  tem como

objetivo principal a melhoria continua dos processos de garantia e qualidade dos

materiais e equipamentos, buscando zero retrabalho e zero defeitos.

Além  de  melhorar  a  saúde  financeira  da  organização,  levando  em

consideração  o  não  desperdício  de  matéria-prima  o  tempo  de  atividade  dos

trabalhadores. A qualidade dentro da manutenção é  extremamente importante para

manter a disponibilidade dos materiais, máquinas e equipamentos na organização,



19
aumentando a operacionalidade o Exército Brasileiro.

O  gerenciamento  dos  processos  da  manutenção  traz  como  objetivo

minimizar e ou zerar os defeitos futuros, mantendo  a garantia, padrão e qualidade. 

2.5 PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO DENTRO DA MANUTENÇÃO

De acordo com kardec e Nascif (2001) dividem a evolução da manutenção

em três fases:

-Primeira Geração (antes de 1940): Expectativa de conserto após a falha

-Segunda Geração (1940 a 1970): Expectativa de disponibilidade crescente

e maior vida útil do equipamento.

-Terceira  Geração  (Após  1970):  Expectativa  de  maior  disponibilidade  e

confiabilidade, melhor benefício-custo, melhor qualidade dos produtos, preservação

do meio ambiente.

Para realizar o gerenciamento o controle e desenvolvimento produtivo dentro

da manutenção, aplicamos a ferramenta que tem como objetivo o  Planejamento e

Controle da Produção mais conhecido como PCP. Esta ferramenta de planejamento

de produção em escala teve início em 1978, quando houve a utilização de máquinas

de tear  na fabricação de tecidos. Naquela época muitos trabalhadores deixaram de

trabalhar em suas residências e começaram a  trabalhar em  fábricas, por isso a

necessidade de um controle na produção.

Mesmo tendo início no século passado o PCP é  uma ferramenta atual e de

grande necessidade nas atividades de produção e manutenção  tendo sua utilização

em vários setores e não só no setor têxtil e industrial como foi originado.

O Processo de PCP na manutenção tem como objetivo principal prever a

parada de materiais   para a obtenção de manutenção,  levando o mesmo a sua

utilização futura nos seus respectivos setores .

Para garantir o sucesso do PCP  e necessário seguir algumas etapas que

sugerem o Planejamentos de longo , medio, curto prazo e neste caso também a pós-

manutenção.
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A organização e alinhamento entre setores e fundamental para o processo

de  qualidade  e  o  não  retrabalho.  Para  o  processo  a  longo  prazo,  se  leva  em

consideração a disponibilidade financeira da organização.

Neste primeiro momento generalizado, é verificado a quantidade de material

para manutenção e o tempo para o reparo destes materiais 

Para o processo a medio prazo, é determinado quais materiais são os que

mais  precisam  de  reparos  e  quanto  tempo  leva  para  deixa-los  com  padrão

necessário para o bom funcionamento e qualidade do serviço de manutenção na

organização.

Para o processo de curto prazo, trabalha com a informações coletadas dos

processos anteriores, levando sempre em consideração o processo como um todo

para não gerar demanda em acesso  nem retrabalho,  visando a organização do

processo de manutenção.

Obtendo  este  controle,  a  demanda  de  manutenção  ocorre  de  forma

ordenada tendo como objetivo identificar falhas no processo para sanar com rapidez

as decisões operacionais de manutenção e causar menor impacto na organização.

2.6 SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE

Hoje as grandes empresas buscam a implementação das normas da serie

ISO 9000,  para  atender  as  exigências  de clientes  e organização que buscam a

excelência em serviços e ou produtos.

Dentre  varias  definições  de  autores  entende-se  que   mesmo  diante  de

algumas variações a Qualidade trabalha com conceitos de Planejamento, Controle,

Melhoria  da  Qualidade  e  Prevenção  de  Defeitos,  com  objetivo  de  atender  as

necessidades dos clientes.

Segundo  a  ABNT  (NBR  ISO  9000,  2015):  Uma  organização  focada  em

qualidade promove uma cultura que resulta em comportamentos, atitudes, atividades

e  processos  que  agregam  valor  através  da  satisfação  das  necessidades  e

expectativas dos clientes e de  outras partes interessadas pertinentes. A qualidade
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dos  produtos  e  serviços  de  uma  organização  determinada  pela  capacidade  de

satisfazer  os  clientes  e  pelo  impacto  pretendido  e  não  pretendido  nas  partes

interessadas pertinentes.

Segundo alguns termos para  definir  os termos de Sistema e Gestão da

Qualidade .

A NBR ISO 9000 define Sistema - é o conjunto de elementos relacionados

ou interativos.

Ja  a  definição  sugerido  por  Sinha  e  Wilborn  (1985)  -  Gestão  é  o

planejamento, organização, iniciação e controle de operações como uma força de

tomada  de  decisão,  ou  seja,  uma  parte  ou  função  essencial  de  qualquer

organização.

Mesmo ja tendo citado a definição de qualidade, Karapetrovic (1999), por

sua vez, define Qualidade como processos que funcionam em  harmonia utilizando

ferramentas  que  executam os  objetivos  da  qualidade,  isto  é,  uma  interação  de

recursos, materiais e informação.

2.7 CICLO PDCA

 O Ciclo PDCA - Que se traduz do inglês: Plan (planejar) Do (fazer) Check

(checar) Act (agir) teve inicio  por Walter Shewhart nos anos de  1920,  mas tornou

se famoso somente nos anos de  1950 por Willian Deming considerado o pai do

controle de qualidade nos processos de produção.

A gestão da manutenção deve iniciar  com um objetivo futuro, ou seja,  a

definição de uma meta  para  a  partir  disso  traçar  um plano de como chegar  no

objetivo. O próximo passo é definir as ações necessárias e principalmente definir

quem será o responsável por cada ação, além disso também é necessário definir os

recursos necessários, sejam eles financeiros, material e pessoal e por último definir

quais os prazos para a conclusão.
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Figura 1: Ciclo PDCA
Fonte:www.researchgate.net

2.8 FERRAMENTAS DA QUALIDADE

Conforme abordado o PDCA orienta a gestão da qualidade da manutenção

através de seu significado Planejar, Fazer, Checar e Agir. A partir disso podemos

elencar 6 etapas nesse processo que são: Identificar o problema, definir o problema,

investigar  o  problema,  analisar  o  problema,  solucionar  o  problema  e  validar  a

solução do problema.

Para cada uma dessas etapas podemos utilizar um ferramenta de controle da

qualidade que auxiliará a identificação em cada etapa.

 

2.8.1 Brainstorm

No manual de Ensino Gerenciamento da Manutenção encontramos a seguinte

definição:

"É uma técnica de trabalho em equipe empregada para levantar todos os
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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,  o maior  número de ideias.  Este é o

brainstorming, que gera ideias a serem trabalhadas por outras ferramentas.

(BRASIL, 2017, 11-4)."

O Brainstorm pode ser realizado individualmente ou em grupo contudo em

grupo  ele  se  torna  mais  eficiente  por  um  motivo  lógico  de  ter  mais  pessoas

pensando e dando diferentes idéias sobre determinado assunto.

Como o nome diz  se trata  de  uma tempestade de idéias  e consiste  em

selecionar o grupo de trabalho e todos levantarem possíveis problemas. Também

pode ser utilizado em outras etapas como pra levantar causa ou soluções. Contudo

é uma excelente  ferramenta  para  ser  utilizada inicialmente  para  identificação de

problema(s).

2.8.2 Fluxograma

No manual de Ensino Gerenciamento da Manutenção encontramos a seguinte

definição de fluxograma:

"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  conhecimentos  sobre  a  execução  do  processo

reúnem-se, em equipe, para fazer o fluxograma atual e o fluxograma ideal

do processo. O fluxograma ideal representa o fluxo que maximiza as etapas

do processo que agregam valor.(BRASIL, 2017, 11-8)."

O fluxograma é  uma excelente  ferramenta  pra  cumprir  a  etapa  2  que é

definir o problema. O fluxograma consiste no mapeamento de um processo ou seja

ele irá abordar cada etapa necessária para iniciar e terminar um processo. Após o

mapeamento do processo e confecção do fluxograma, fica mais fácil identificar cada

etapa isolada e por consequência observar em que etapa está ocorrendo o gargalo

da manutenção  e então identificamos o nosso problema, conforme exemplo abaixo:
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Figura 2: Fluxograma
Fonte:  Paulo Peres – Engenheiro Mecânico

2.8.3 Matriz GUT

A  Matriz  GUT  (Gravidade,  Urgência  e  Tendência)  é  uma  ferramenta  de

controle  da  qualidade  que  auxiliará  na  execução  da  etapa  3,  investigar  os

problemas,  após  os  problemas  definidos  precisamos  definir  por  onde  vamos

começar a investigação e análise então essa matriz, também conhecida como matriz

de priorização, irá auxiliar a definir uma ordem de prioridade para a resolução do
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problema.

No manual de Ensino Gerenciamento da Manutenção encontramos a seguinte

definição de Matriz GUT:

"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  premência  de  tempo  imposta  para  a  solução  do

problema);  e  tendência  (diz  respeito  ao  potencial  de  agravamento  do

problema, caso nada seja feito). (BRASIL, 2017, 11-14)."

Figura 3: Matriz GUT
Fonte: BRASIL, 2017, p. 11-14

2.8.4 Ishikawa

O Diagrama de Ishikawa recebe esse nome devido  ao seu criador  Kaoru

Ishikawa, porém este diagrama também é conhecido como o Diagrama de Causa e

Efeito ou Espinha de Peixe.

No manual de Ensino Gerenciamento da Manutenção encontramos a seguinte

definição de Diagrama de Causa e Efeito:
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Para cada problema ou resultado, existem, seguramente, inúmeras causas

que, quando organizadas segundo a forma de gráfico, permitem visualizar melhor as

possibilidades de aperfeiçoamento.

"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 relacionadas as causas específicas.

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,  matéria-prima  e  medidas.  Não

necessariamente deve ser utilizado o processo dos "6M", mas ele serve de

orientação e como uma maneira organizada para se atingir o objetivo, ou

seja,  levantamento  das  causas  de  um  problema  que  geram  um  efeito

indesejável no processo, seja ele qual for. (BRASIL, 2017, 11-6)."

Conforme abordado pelo manual Diagrama de Ishikawa nos auxilia na etapa

4, analisar o problema pois após definido o problema será realizado novamente um

Brainstorming  no  qual  será  levantado  pela  equipe  as  possíveis  causas  deste

problema. De posse das possíveis causas o próximo passo é separar cada causa

dentro do seu grupo dos "6M" (Mão de Obra, Maquinas, Método, Matéria Prima,

Meio Ambiente e Medidas). A partir disso é desenvolvido o diagrama e por último

realizado a interpretação do mesmo de forma mais clara possibilitando analisar cada

causa que pode estar contribuindo para chegar naquele problema conforme exemplo

abaixo:
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Figura 4:  Diagrama de Causa e Efeito

Fonte: BRASIL, 2017, p. 11-8 

2.8.5 Diagrama de Pareto

O Diagrama de Pareto é uma ferramenta da qualidade que pode auxiliar na

etapa 5, solucionar o problema, pois depois da análise do problema e levantar suas

causas este diagrama é um gráfico que mostra quais as causas são mais relevantes

e influenciam de forma mais frequente no problema e desta forma pode auxiliar na

tomada de decisão.

No manual de Ensino Gerenciamento da Manutenção encontramos a seguinte

definição de Diagrama de Pareto:



28
"É  um  gráfico  que  ressalta  as  causas  de  resultados,  pela  ordem

decrescente da frequência com que ocorrem.

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 um resultado, no sentido de:

a) identificar suas causas básicas;

b) escolher o ponto de partida para a solução;

c) avaliar as consequências da implementação de mudanças no processo.

(BRASIL, 2017, 11-6)."

Inicialmente  deverá  ser  realizado  uma  coleta  de  dados  das  causas

levantadas, identificando quantas vezes elas ocorreram no período estipulado, após

isso será colocado em ordem decrescente e construir o gráfico conforme exemplo

abaixo:

Figura 5: coleta de dados
Fonte: BRASIL, 2017, p. 11-6
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Figura 6: Diagrama de Pareto
Fonte: BRASIL, 2017, p. 11-6

2.8.6 Lista de Verificação (CHECK LIST)

A última etapa do nosso ciclo do PDCA é o agir, tomar medidas que após

solucionar o problema, esta solução seja validada e a ferramenta de controle da

qualidade Lista de Verificação auxiliará nessa etapa. O objetivo é realizar o check list

de uma atividade, um processo ou uma etapa de forma que padronize e evite que

algo  seja  esquecido  evitando  que  não  ocorra  mais  o  problema  que  vinha

acontecendo ou que poderia acontecer.

No manual de Ensino Gerenciamento da Manutenção encontramos a seguinte

definição de Lista de Verificação:

"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  um meio  essencial  para

todos os que gerenciam atividades diversificadas e complexas, mas podem

ser utilizadas por todos e em atividades mais simples. (BRASIL, 2017, 11-

9)."
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Figura 7: Lista de verificação
Fonte: BRASIL, 2017, p. 11-9

3. ANÁLISE E RESULTADOS

Foi  realizada  uma  pesquisa  com  as  Organizações  Militares  que  realizam

manutenção de 4º escalão, Parque Regional de Manutenção e Arsenal de Guerra,

com o intuito de obter dados quanto a utilização de ferramentas da qualidade pela

OM. A seguir serão apresentados os resultados da pesquisa e as considerações da

mesma.

3.1 MODELOS DE MANUTENÇÃO
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Figura 8: Modelos de manutenção
Fonte: O autor

Primeiramente foi questionado quanto ao tipo de manutenção realizada pela

OM para poder analisar o planejamento, tendo em vista se tratar de manutenção de

4º não é o caso acontecer manutenção não planejada exceto em alguma exceção.

Quanto ao resultado da pesquisa foi realmente o ideal a maioria das manutenções

das OM são do tipo planejadas.

3.2 PROBLEMAS NA MANUTENÇÃO
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Figura 9: Problemas de manutenção
Fonte: O autor

Nesse gráfico foi levantado, numa escala de classificação, a quantidade de

problemas apresentados na OM, sendo que 33,3% declarou haver muitos problemas

e 66,7% poucos problemas.

3.3 PROBLEMAS MAIS APRESENTADOS



33
Figura 10: Problemas mais apresentados
Fonte: O autor

Agora foi identificado quais os principais problemas acontecem nas OM sendo

a falta de peça, falta de ferramental adequado, falta de mão de obra qualificada, falta

de instalações adequadas e falta de planejamento as mais elencadas.

3.4 ATENDIMENTO DA DEMANDA DE MANUTENÇÃO

Figura 11: Atendimento de manutenção
Fonte: O autor

Neste  item  foi  verificado  que  a  estrutura  organizacional  das  OM  de

manutenção atendem parcialmente a demanda uma vez que 50% da OM responde

que sim, na maioria das vezes a tende e outros 50% informou que atende mas há

falhas na organização do setor o que acarreta nos serviços executados e atrasos

desnecessários.
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3.5 SISTEMA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO

Figura 12: Utilização de sistema de planejamento de manutenção
Fonte: O autor

Quanto ao planejamento e controle,  foi  pergunta se as OM utilizam algum

sistema informatizado para o controle da manutenção e apenas 16,7% informou que

utiliza. Isso corrobora com a quantidade de problemas apresentados nas perguntas

anteriores pois um simples sistema de planejamento e controle informatizado ajuda

a organizar o quem tem que fazer, o que, quando, como, prazo entre outras medidas

de controle que podem ser inseridas nesse sistema.

3.6 UTILIZAÇÃO DE MANUAL
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Figura 13: Utilização de manual
Fonte: O autor

Quanto  a  utilização  de  algum  manual  de  planejamento  e  controle  da

manutenção apenas metade das OM utilizam o que também é prejudicial  para a

qualidade da manutenção visto que temos o  EB60-ME-22.401 que é bem completo

no assunto em questão.

3.7 FERRAMENTAS DE CONTROLE DA QUALIDADE

Figura 14: Ferramentas de controle da qualidade
Fonte: O autor

Quanto a utilização de ferramentas de controle da qualidade no planejamento

e controle da manutenção mais uma vez apenas 16,7% das OM responderam que

utilizam  o  que  também  contribui  para  para  grande  quantidade  de  problemas

apresentados pela maioria da OM haja vista que não utilizam nenhum instrumento

para realizar uma análise de quais problemas estão acontecendo, o porque está

acontecendo, como, o que pode ser feito para melhorar, ou seja, desta forma não

tem como melhorar o processo e reduzir os problemas
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3.8 FERRAMENTAS DE CONTROLE UTILIZADAS

Figura 15: Ferramentas utilizadas nas OM
Fonte: O autor

Verificando quais as ferramentas de controle da qualidade é utilizada pela OM

que respondeu que sim, verificamos ainda que se utiliza muito pouco, apenas folha

de verificação e mapeamento de processo.

3.9 INDICADOR DE DESEMPENHO
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Figura 16: Indicador desempenho
Fonte: O autor

O indicador de desempenho é uma ferramenta muito importante para verificar

se se a manutenção está no caminho certo ou o que pode estar havendo e apenas

33,3% informou que utiliza de forma correta.

3.10 DIAGNÓSTICO

Figura 17: Diagnóstico
Fonte: O autor

Por  último  foi  verificado  com  as  OM  se  as  OM  buscam  diagnosticar  as

principais falhas que ocorrem nas viaturas ou armamento e utilizar uma ferramenta

de análise sobre as mesmas e manter um histórico de causas de falhas pois dessa

criaria uma memória na própria OM e poderia ser transmitido também para outras

OM e dessa forma agilizaria a solução de algum problema e o conhecimento seria

repassado para todos, capacitando assim mais pessoas a resolverem o problema

contudo apenas 16,7% das OM realizam de forma total.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES

O objetivo geral desse trabalho foi realizar uma pesquisa textual referente ao

planejamento  e  controle  da  produção,  focando  na  utilização  de  ferramentas  da

qualidade para a melhoria de processos e realizar uma pesquisa no âmbito das

organizações  militares  do  Exército  Brasileiro  que  realizam  a  manutenção  de  4º

escalão, Parques Regional de Manutenção e Arsenal de Guerra.

Primeiramente  temos  uma  literária  bem  vasta  quando  o  assunto  é

planejamento  e  controle  da  produção  porém  com  poucos  enfoques  para  a

manutenção, muitas coisas dão para ser aproveitadas ou também moldadas para o

nosso tipo de produção que é a manutenção.

Fazendo a revisão literária observamos a importância de um planejamento

para cumprir uma simples missão, um exemplo que podemos utilizar é uma viagem

que  vamos  fazer  sempre  tem  o  mínimo  de  planejamento  como:  quanto  de

combustível vou usar, quanto de dinheiro vou levar, que horas vou sair, onde vou

parar, qual caminho vou utilizar, que horas devo chegar e etc. Se em uma atividade

simples exigem um certo planejamento imagine em uma atividade complexa como a

manutenção de 4º escalão de um Material de Emprego Militar.

O planejamento é a base de tudo para realizarmos uma manutenção bem

feita como vimos no ciclo PDCA, tem-se que planejar, atribuir responsáveis por fazer

a tarefa, tem que checar as etapas para não haver erro ou desperdício se já de

material, pessoal ou tempo e por último tem-se que agir onde tiver  acontecendo o

erro.

As ferramentas  de  controle  da  qualidade  apresentadas  são extremamente

úteis para auxiliar realmente no controle da qualidade da manutenção que estamos

executando. Elas analisam etapas de processos, através de um trabalho de equipe é

possível levantar idéias, levantar causas e descobrir efeitos e o porque o problema

está acontecendo, em que etapa o problema está acontecendo.

Com as ferramentas também conseguimos mapear todo um processo e criar

check list, isso é de extrema importância para que haja uma padronização de como
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uma atividade  é  realizada  e  além de  capacitar  mais  pessoas  a  realizar  aquela

atividade as OM minimizam dessa forma o problema com transferência de pessoal

pois o processo já está padronizado como faz.

Quanto  a  pesquisa  realizada com os Parques Regional  de  Manutenção e

Arsenal  de  Guerra,  observamos que  apenas  uma OM utiliza  as  ferramentas  de

controle da qualidade e mesmo assim muito pouco.

Como sugestão  a  utilização  das ferramentas  de controle  da  qualidade irá

melhorar de forma significativa o padrão da manutenção das Organizações Militares

pois  uma  vez  implantada  aumentará  o  controle  da  manutenção  realizada  e  a

qualidade do produto entregado aos nossos clientes que são as demais OM e desta

forma aumentando o poder de combate do Exército Brasileiro que é nosso principal

objetivo.
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