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RESUMO

GALVÃO, Augusto Frederico Nunes Galvão.  Gestão de manutenção baseada no suporte
logístico integrado. Resende: AMAN, 2018. Monografia.

O suporte  logístico  integrado (SLI)  é  um processo integrado e iterativo  para desenvolver

materiais e uma estratégia de suporte que otimiza o suporte funcional, aproveita os recursos

existentes e orienta o processo de engenharia do sistema para quantificar e reduzir o custo do

ciclo de vida, facilitando o suporte do sistema. Embora originalmente desenvolvido para fins

militares, também é amplamente utilizado em organizações de suporte ao produto comercial

ou de atendimento ao cliente. A manutenção é um componente essencial do apoio logístico

integrado.  Em  vez  de  reparos  e  atualizações  agendadas  somente  quando  necessário,  os

adeptos da logística integrada acreditam que a manutenção deve ser um processo contínuo. A

gestão  de  manutenção  baseada  no  suporte  logístico  integrado  traz  às  organizações  uma

economicidade e eficiência, sendo o Exército Brasileiro uma instituição que necessita deste

tipo  de  metodologia,  a  fim de  ter  sempre  seus  equipamentos  e  veículos  funcionando em

perfeitas condições de uso, para assim garantir o sucesso de suas missões. Através de um

estudo bibliográfico, concluiu-se que a gestão de manutenção baseada no suporte logístico

integrado é eficiente para a instituição.

Palavras-chave: Gestão de manutenção. Logística. Logística integrada.



ABSTRACT

GALVÃO,  Augusto  Frederico  Nunes  Galvão.  Maintenance  management  based  on
integrated logistical support. Resende: AMAN, 2018. Monograph.

Integrated Logistic Support (SLI) is an integrated, iterative process for developing materials

and a support strategy that optimizes functional support,  leverages existing resources, and

guides  the  system  engineering  process  to  quantify  and  reduce  the  cost  of  the  lifecycle,

facilitating system support.  Although originally developed for military purposes,  it  is also

widely used in commercial product support organizations or customer service. Maintenance is

an  essential  component  of  integrated  logistical  support.  Instead  of  repairs  and  scheduled

updates  only when needed,  the  adherents  of  integrated  logistics  believe  that  maintenance

should  be  an  ongoing  process.  Maintenance  management  based  on  integrated  logistical

support  brings to  the organizations  a  saving and efficiency,  being the Brazilian  Army an

institution that needs this type of methodology, in order to always have its equipment and

vehicles  working in  perfect  conditions  of  use,  in  order  to  guarantee  the  success  of  their

missions. Through a bibliographical study, it was concluded that maintenance management

based on integrated logistic support is efficient for the institution.

Keywords: Maintenance management. Logistics. Integrated logistics.
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1 INTRODUÇÃO

Este  estudo trata  do  tema  “Gestão  de  manutenção  baseada  no  suporte  logístico

integrado”.

Segundo Brasil (2010, p. 14) logística militar é “conjunto de atividades relativas à pre-

visão e à provisão de recursos humanos, materiais e animais, quando aplicável, e dos serviços

necessários à execução das missões das FA”.

A função logística é a reunião, sob uma única designação, de um conjunto de ativida-

des logísticas afins, correlatas ou de mesma natureza. São sete as funções logísticas: Recursos

Humanos, Saúde, Suprimento, Manutenção, Transporte, Engenharia e Salvamento (BRASIL,

2010).

De acordo com Faria (2012), o apoio logístico integrado, também denominado suporte

de logística integrada, é um conceito de logística que foi utilizado pela primeira vez pelos mi-

litares, e que agora é comumente usado no setor comercial também.

É baseado na ideia de que a logística e apoio logístico são concebidos como parte inte-

grante de equipamentos e sistemas. Da mesma forma, questões de apoio logístico são tidos em

conta durante todo o tempo de vida de equipamentos e sistemas. Em outras palavras, os pro-

fissionais de suporte de logística integrada acreditam que fatores como testes,  formação e

aperfeiçoamento são as principais preocupações para os profissionais que desejam se benefici-

ar mais do equipamento e se envolver em práticas mais rentáveis (FARIA, 2012).

Um princípio  importante  de apoio logístico integrado é que todo o equipamento é

mantido altamente funcional. Assim, por exemplo, os gestores podem considerar fatores como

custo  dos  reparos  e  os  benefícios  de  poupar  dinheiro  em  curto  prazo.  Indivíduos  que

usam princípios de logística integrada, no entanto, acreditam que um sistema é mais eficaz

quando está em ótimas condições e é capaz de completar todas as tarefas designadas (FARIA,

2012).

Por ser a gestão de logística integrada de suma importância para o meio militar, optou-

se pelo tema, o qual será estudado de forma mais aprofundada no intuito de enriquecer a

literatura já existente.

O objetivo geral  foi analisar como se dá a gestão de manutenção baseada no suporte

logístico integrado. Foram observados os seguintes objetivos específicos: conceituar logística

e suporte logístico integrado; analisar como se dá a gestão de manutenção baseada no suporte

logístico integrado.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO

Os procedimentos metodológicos utilizados foram os seguintes: leituras preliminares

para aprofundamento do tema; definição e elaboração dos instrumentos de coleta de dados e

definição das etapas de análise do material. Ao serem estabelecidas as bases práticas para a

pesquisa, procurou-se garantir a execução da pesquisa seguindo o cronograma proposto além

de propiciar a verificação das etapas de estudo.

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema

De acordo com Faria (2010), logística significa, em síntese, prever e prover. Outro as-

pecto inerente à definição diz respeito à essencialidade da logística para as Forças Armadas:

sem a logística, não se consegue cumprir a missão. É interessante registrar que o conceito

apresentado, assim como qualquer outro possível, relaciona a logística ao atendimento de uma

necessidade. 

Assim, ela pressupõe o relacionamento entre um elemento a ser apoiado (que apresen-

ta a necessidade) e um elemento apoiador (que atende à necessidade apresentada). Ao referen-

ciar-se à logística, Jones (2006, p. 1) argumenta que ela se desenvolve em três fases: a utiliza-

ção,  a definição dos requisitos físicos de apoio e a definição dos requisitos funcionais  de

apoio.

Num processo evolutivo, a logística inicialmente focava o atendimento da necessida-

de, quando reportada pelo usuário, a partir de uma quebra ou mau funcionamento. Ou seja, na

fase de utilização de um equipamento ou sistema (FARIA, 2010).

 A II Guerra Mundial representou uma mudança nesse processo. As demandas milita-

res provocaram o desenvolvimento espantoso de tecnologias, as quais eram incorporadas aos

meios e sistemas militares, enviados imediatamente ao combate. Insuficientemente testados,

diversos experimentos falhavam. E os reparos muitas vezes não eram possíveis, por falta de

peças de reposição, documentação inapropriada, inexistência de ferramentas adequadas e co-

nhecimento insuficiente dos operadores (JONES, 2006, p. 1).

Visando reduzir a ocorrência de falhas e inconvenientes relacionados ao reparo dos

equipamentos e sistemas militares, cada vez mais caros e complexos, o Departamento de De-

fesa dos EUA passou a preocupar-se com a previsão logística. Tal preocupação resultou na

elaboração e na adoção de uma sistemática logística inovadora, com a finalidade de planejar e

obter os recursos de apoio (ou requisitos físicos de apoio) antecipadamente às necessidades do
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elemento a ser apoiado. A essa sistemática denominou-se Apoio Logístico Integrado (FARIA,

2010). 

Segundo Cunha (2011), a manutenção é um componente essencial do apoio logístico

integrado. Em vez de reparos e atualizações agendadas somente quando necessário, os adep-

tos da logística integrada acreditam que a manutenção deve ser um processo contínuo. Na ver-

dade, os profissionais que trabalham dentro desse modelo tendem a considerar a manutenção

na aquisição de equipamentos. Eles podem planejar horários e procedimentos para testes para

garantir que todas as máquinas e equipamentos e sistemas permaneçam em condições ótimas

em todos os momentos.

No apoio de logística integrada também leva-se em conta a mão de obra. Os gestores

podem coincidir indivíduos com determinadas competências e responsabilidades com certos

tipos de equipamentos (CUNHA, 2011).

A fim de determinar o melhor ajuste, a gestão pode distribuir os exames de proficiên-

cia ou testes de personalidade que lhes permitam conhecer os pontos fortes dos trabalhadores,

fraquezas e preferências. Idealmente, a administração pode criar os modelos de trabalho mais

eficazes, que exigem o menor número de mão de obra, a fim de aumentar a eficiência e redu-

zir custos (CUNHA, 2011).

Para garantir que todas as práticas de manutenção e uso sejam realizadas corretamente,

o treinamento é uma parte importante do apoio logístico integrado. Todos os profissionais res-

ponsáveis pela utilização e teste de equipamentos podem receber instrução contínua, acompa-

nhados por avaliações que lhes permitam demonstrar compreensão do material. Orientações e

manuais de instrução muitas vezes são atualizados para refletir novos padrões e metas ditadas

pela administração (CUNHA, 2011).

A coleta e organização de dados é outro aspecto importante de apoio logístico integra-

do. Com o objetivo de avaliar o desempenho dos equipamentos, profissionais podem compa-

rar as taxas de produtividade em diferentes períodos de tempo. Quando os profissionais obser-

varem problemas em processos, podem realizar uma análise que permita localizar as causas

(CUNHA, 2011).

Como a gestão de apoio logístico integrado é de grande relevância para que as missões

tenham sucesso, tem-se pela importância do tema para o meio militar, o qual será desenvolvi-

do em um futuro estudo, que irá contribuir para a literatura a respeito do tema.
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2.2 Procedimentos de pesquisa

O estudo foi realizado utilizando-se uma metodologia bibliográfica, onde foram feitas

leituras referentes ao tema.

Dessa  forma,  foram  realizados  os  seguintes  procedimentos:  apresentação  de  uma

pesquisa  bibliográfica  relacionada  ao  tema  com  base  em  artigos,  livros  e  trabalhos

monográficos  já  publicados  sobre  o  assunto,  utilizando-se  para  tanto  banco  de  dados

eletrônico. Também foi utilizado o manual de Logística do Exército Brasileiro. 

Por  fim os  resultados  obtidos  foram analisados, confrontando-os  com as  hipóteses

propostas, para a verificação da importância da gestão de logística integrada para o EB.
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3 LOGÍSTICA E LOGÍSTICA INTEGRADA

3.1 Logística

Segundo  Leite  (2003),  atualmente  com  o  desenvolvimento  do  capitalismo,

principalmente  após  a  Revolução  Industrial,  a  logística  vem  se  tornando  cada  vez  mais

importante para redução de custos para as empresas e otimização do atendimento. A gestão da

logística  pode  proporcionar  uma  vantagem competitiva  às  empresas  em relação  aos  seus

concorrentes, pois com suas cadeias de suprimento otimizadas, a tendência é obter reduções

de custo e tempo, melhorando o acesso de seus produtos ao consumidor final. A cadeia de

suprimento vai deste a commodity1 até a venda do produto para o consumidor final. 

A importância de se preocupar com o meio ambiente e com os produtos e materiais

após o seu uso já deve estar presente no planejamento dos fluxos diretos, ou seja, na logística

tradicional.  O  meio  ambiente  deve  ser  considerado  como  parte  integrante  do  processo

econômico e empresarial e não ser tratado de forma isolada (LEITE, 2003).

A logística tem contribuído para as organizações devido às mudanças que acontecem

constantemente  nas  áreas  de  tecnologia,  de  transporte,  econômica  e  de  mercado.  O

profissional de logística deve conhecer seu cliente, saber sua localidade, prever a demanda

dos produtos. Seu objetivo principal é fazer com que o produto chegue nas mãos de seus

consumidores em tempo hábil, com qualidade e com baixo custo para a organização (LEITE,

2003).

Segundo Hoek e Harrison (2003), para que o planejamento logístico seja realizado de

forma eficiente, se fazem necessárias a existência de consistentes previsões de demanda e a

percepção do seu comportamento. É preciso entender o que o consumidor considera como

valor e transformar essa informação em serviço, investindo assim, em equipamentos, pessoas,

instalações, tecnologia e demais recursos necessários.

A logística envolve pessoas no processo, como empregados,  fornecedores, clientes,

acionistas  entre  outros.  Qualquer  falha  no  ciclo  pode  acarretar  custos  globais  para  a

organização, prejudicando a lucratividade,  elemento de interesse dos envolvidos (HOEK e

HARRISON, 2003).

Dornier et al (2000, p. 39) afirmam que:

1 Commodity: Mercadorias em estado bruto ou produtos primários, básicos com grande importância comercial, 
como, por exemplo, milho, café, algodão, cobre, petróleo, etc.
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Para satisfazer a demanda dos seus mercados, uma organização deve estruturar os
produtos  ou  serviços  que  oferecem de acordo  com alguns  ou  todos os  fluxos  a
seguir: - matérias-primas, do ponto de estocagem da fonte original até a entrega para
o cliente; - ferramentas ou máquinas de uma unidade de manufatura para outra; -
produtos  acabados  entre  plantas,  armazéns próprios,  de clientes,  de  empresas  de
serviços logísticos; - embalagens vazias retornadas, dos pontos de entrega para os
pontos de carregamento; - itens consumíveis e peças de reposição, de armazém para
os  veículos  dos  técnicos  de  reparos,  ou  para  unidades  dos  clientes  onde  os
equipamentos estão instalados; - produtos vendidos ou componentes devolvidos, dos
pontos de entrega para o ponto inicial de armazenagem ou manufatura; - produtos
usados/consumidos  a  serem  reciclados,  recauchutados,  reutilizados  ou  postos  à
disposição.

Esses fluxos,  que são a base para as atividades  de operações e logística,  têm sido

considerados com maior relevância hoje, surgindo assim a necessidade de inclusão de novos

tipos de fluxos (DORNIER et al, 2000).

3.2 Logística integrada

Segundo Dornier et al. (2000), o processo de integração logística pode ser dividido em

quatro etapas:

Etapa 1. A primeira etapa do processo é geralmente considerada como tendo sido a

"Revolução no gerenciamento de distribuição física", que começou no início dos anos 1960

nos EUA e envolveu a integração em uma única função de atividades associado à distribuição

de saída de produtos acabados.  Anteriormente,  logística  “Era um conjunto fragmentado e

muitas  vezes  descoordenado de  atividades  espalhadas  várias  funções  organizacionais  com

cada  função  individual  tendo  seu  orçamento  e  conjunto  de  prioridades  e

medidas”(LAMBERT e  STOCK, 1993,  p.  54).  Separado foram criados  departamentos  de

distribuição  que,  pela  primeira  vez,  puderam  coordenar  a  gestão  dos  transportes,

armazenagem, gestão de inventário, manuseio de materiais e processamento de pedidos. A

integração destas atividades dentro do gerenciamento de distribuição física (PDM) teve três

efeitos benéficos:

(1) Permitiu às empresas explorar a estreita interdependência entre elas, estabelecer

um “mix de distribuição” que poderia atender às necessidades do cliente a um custo mínimo.

Ao projetar um sistema de distribuição integrado, eles visavam alcançar um trade-off  ideal

entre os custos das várias atividades. Estruturas contábeis tradicionais haviam impedido isso

no passado.

O desenvolvimento de uma nova abordagem de “custo total” para a contabilidade de

distribuição, que se tornou um pré-requisito do PDM, permitiu uma análise mais detalhada
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dos custos de distribuição. Isso muitas vezes revelou, por exemplo, que uma grande proporção

da produção total das empresas estava sendo distribuída em quantidades a um alto custo de

entrega  por  unidade.  Ao  perseguir  seu  principal  objetivo  de  maximizar  a  receita,  os

departamentos de vendas estavam preparados para fornecer pequenas encomendas, em alguns

casos com prejuízo. Uma vez que essas ineficiências foram expostas, as empresas começaram

a aumentar o tamanho mínimo dos pedidos, deixando de fazer entregas para pequenas lojas e

racionalizar efetivamente sua entrega em redes (McKINNON, 1989).

(2) Isso deu à distribuição um foco mais forte no cliente.  O PDM foi inicialmente

motivado por um desejo de cortar custos, refletindo a visão tradicional da distribuição como

simplesmente  um  dreno  nos  recursos  das  empresas.  Durante  a  década  de  1960,  foi

reconhecido que a qualidade do serviço de distribuição poderia ter um impacto significativo

nas vendas, participação de mercado e fidelização de clientes  a longo prazo (STEWART,

1965).

A  distribuição  poderia,  portanto,  afetar  a  lucratividade  tanto  no  custo  do  lado  da

receita quanto do balanço. Os novos departamentos de distribuição começaram a desenvolver

estratégias  mais  explícitas  de  atendimento  ao  cliente  com  base  em  coordenação  de

processamento de pedidos, armazenamento e operações de entrega (DORNIER et a., 2000).

(3) Ele elevou o status de distribuição dentro da hierarquia de gerenciamento. Quando

identificada como uma função em si mesma, a distribuição começou a tomar seu lugar lado a

lado com produção, marketing e vendas, com orçamento próprio e representação separada a

nível  de administração.  Uma nova geração de gerentes  foi  nomeado para supervisionar  o

espectro completo das atividades de distribuição e conceber estratégias de distribuição para

seus negócios (DORNIER et a., 2000).

Etapa 2. De acordo com Dornier et al. (2000), o PDM estava preocupado inicialmente

apenas com a distribuição de produtos. O mesmo princípio geral foi posteriormente aplicado

ao  movimento  de  materiais,  componentes  e  subconjuntos,  geralmente  conhecidos  como

“Gerenciamento  de  materiais”.  No  final  da  década  de  1970,  muitas  empresas  haviam

estabelecido departamentos ”com responsabilidade geral pelo movimento, armazenamento e

manuseio de produtos a montante e operação de produção”. Isso habilitado para explorarem

sinergias de nível mais alto, compartilhar o uso de ativos logísticos entre fluxos de entrada e

saída, e aplicar princípios logísticos de forma mais consistente em toda a empresa. Fabbes-

Costes e Colin (1999) usam o termo "logística integrada" para descrever a coordenação da

oferta de entrada, produção e distribuição. Eles também diferenciaram fases posteriores nesse

processo, onde a logística estende sua influência a montante no desenvolvimento de produtos,
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no serviço pós-venda e na reciclagem e eliminação de resíduos. Eles chamaram o ápice deste

processo "logística total".

Etapa  3.  Tendo  alcançado  um alto  nível  de  integração  dentro  da  função logística,

muitas empresas tentaram coordenar a logística mais de perto com outras funções. A maioria

das  empresas  têm uma estrutura  “vertical”  construída  em torno de  uma série  de  funções

discretas  como  produção,  compras,  marketing,  logística  e  vendas,  cada  uma  com  seus

objetivos  e  orçamentos  próprios.  Estas  funções  são  frequentemente  representadas  como

“silos” ou “Stovepipes”, conforme cita Leite (2003). Os gerentes seniores costumam colocar

os interesses de suas funções antes da rentabilidade do negócio como um todo. Sob estas

circunstâncias,  a logística pode desempenhar um importante  papel de coordenação, com a

maioria  das  outras  funções.  Como  Morash  et  al.  (1996)  observam,  “o  papel  abrangente

encontrado para a logística implica que a logística pode ser usada como um veículo para

integração interfuncional, um nexo de comunicação e coordenação e melhor desempenho do

sistema.”  Eles  argumentam  que  “os  limites  funcionais  precisam  se  tornar  flexíveis  e

virtualmente transparentes na busca de excelência."

Etapa 4. Todos os desenvolvimentos discutidos até agora têm relação com a gestão de

um negócio individual.  Se todas as  empresas  otimizam suas atividades  logísticas  de uma

cadeia de suprimentos isoladamente, é improvável que o fluxo de produtos em toda a cadeia

de  suprimentos  seja  otimizada.  Para  alcançar  uma  otimização  mais  ampla  da  cadeia  de

suprimentos, é necessário que as empresas em diferentes níveis da cadeia coordenem suas

operações. Essa é a essência do gerenciamento da cadeia de suprimentos (SCM). O principal

direcionamento de SCM ao longo dos últimos 20 anos tem sido inquestionavelmente o desejo

de minimizar o inventário. O mapeamento da cadeia de suprimentos (ou “pipeline”) mostrou

que grande parte do inventário em uma cadeia de suprimentos está concentrado em "limites

organizacionais", onde os produtos são transferidos de uma empresa para outra (DORNIER et

al., 2000).

A  incerteza  sobre  o  comportamento  de  fornecedores  e  clientes  faz  com  que  as

empresas acumulem estoques. Troca de informações mais aberta e uma maior integração das

atividades logísticas permite às empresas reduzir os prazos de entrega para benefício mútuo e

para o benefício da cadeia como um todo. 

Os membros de uma cadeia de suprimentos integrada devem colaborar para maximizar

os fatores de carga, minimizar o funcionamento vazio, alcançar uma alocação boa de frete, e

padronizar  os  sistemas  de  manuseio  que  fazem  uso  efetivo  de  capacidade  do  veículo  e

armazém.
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Figura 1: Modelo conceitual de logística integrada
Fonte: Fatec/SP, 2018.
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4  GESTÃO  DE  MANUTENÇÃO  BASEADA  NO  SUPORTE  LOGÍSTICO

INTEGRADO

Segundo Brasil (2002, p. 15), “pelas sua destacada e importante atuação na solução de

complexos problemas de apoio às forças militares, a Logística adquiriu posição de relevo no

quadro das  operações,  passando a  ser  considerada  como um dos fundamentos  da arte  da

guerra”. 

Os maiores destaques para os princípios de planejamento logístico encontram-se no

controle,  economia  de  meios,  flexibilidade  e  interdependência.  No  que  diz  respeito  ao

controle, o mesmo refere-se ao acompanhamento da execução do apoio de forma a permitir a

realimentação do planejamento; já a economia de meios procura o máximo de rendimento dos

meios logísticos existentes; a flexibilidade diz respeito à adoção de soluções alternativas e a

interdependência  prevê  a  dependência  recíproca  entre  o  planejamento  logístico  e  o

planejamento operacional (BRASIL, 2002).

De acordo com Mitchell  (2009),  por  terem as  FTer  sofrido transformações  com o

passar dos anos, fez-se necessário que o Sistema Logístico também se modificasse, a fim de

garantir  a prontidão operacional,  o que se deu em quatro capacidades básicas do sistema:

obtenção os  meios  necessários  à  operação;  projeção dos  mesmos;  manutenção  dos  meios

projetados; reversão à situação pré-conflito.

A  obtenção  de  meios  envolve  a  determinação  de  necessidades;  a  aquisição  de
materiais  e  serviços  ou  a  pesquisa  e  desenvolvimento  de  novos  materiais;  e  o
recebimento e armazenagem dos itens adquiridos. A projeção  de  meios  envolve  o
deslocamento  e  a  concentração  estratégica;  o  desdobramento  de  meios  a  serem
instalados em novos locais (especialmente diante da implantação de novos sistemas
de defesa); e o estabelecimento de cadeias de apoio logístico para a manutenção da
força projetada. A manutenção dos meios se refere à capacidade de operar as cadeias
de suprimento, manutenção, transporte,  saúde e recursos humanos, assegurando a
capacidade operacional dos meios projetados,  por meio da prestação de serviços,
distribuição de insumos e substituição das perdas (MITCHELL, 2009, p. 54).

É preciso ainda que se considere a logística reversa, que diz respeito ao “retorno dos

meios  desdobrados  aos  seus  locais  de  origem,  a  restauração  às  condições  de  uso,  a  sua

redistribuição,  a  destinação  dos  itens  e  instalações  cujo  recolhimento  seja  inviável  e  a

redução,  na  medida  do  possível,  dos  impactos  ambientais  das  operações  militares”

(MITCHELL, 2009, p. 55 ).



19

Christopher (2005) vincula o apoio logístico tradicional à cadeia de apoio, onde cita as

cadeias de suprimento, denominadas supply chains, assim tem-se um atendimento eficiente às

variações e volatilidade da demanda.

Desta  forma,  para  o  autor,  necessário  se  faz  que  haja  um  compartilhamento  de

informações  na  cadeia  de  apoio,  a  fim de  que  se consiga  um sistema logístico  eficiente.

Através  da  cadeia  de  apoio  integrada  consegue-se  adquirir,  produzir,  obter,  armazenar,

distribuir,  recuperar  e  reciclar  materiais  e  serviços  com  o  propósito  de  conseguir  um

determinado nível de serviço para o usuário. Desta forma devem ser observados: fluxos de

materiais, serviços e informações, o que irá favorecer a interação entre todos os componentes,

traçando-se objetivos comuns e  utilizando uma estrutura física de transporte  e  sistema de

gestão da informação logística.

4.1 Tipos de manutenção

Segundo Kardec e Nascif  (2008),  os  tipos  de manutenção abrangem:  conservação,

adequação, restauração, substituição e prevenção dos equipamentos, a fim de que os mesmos

funcionem de acordo com o esperado.

A manutenção corretiva é realizada em equipamentos e máquinas que já não operam

da forma esperada, sendo a mesma realizada quando já há falha e o processo produtivo parou

em função da mesma (KARDEC e NASCIF, 2008).

A  manutenção  preventiva  tem  por  objetivo  evitar  que  ocorram  falhas  ou  que  os

equipamentos e máquinas operem com um baixo desempenho, devendo a mesma ser feita em

intervalos de tempo programados (KARDEC e NASCIF, 2008).

A manutenção  preditiva  previne  possíveis  problemas  que possam surgir,  onde são

observadas as reais condições de funcionamentos dos equipamentos e máquinas, observando-

se seu desgaste. Para isso são feitas medições, controles estatísticos e acompanhamento, a fim

de  que  não  haja  manutenção  sem  necessidade,  onde  os  componentes  são  utilizados  ao

máximo, no entanto, não colocando em risco a confiabilidade dos mesmos. As intervenções

são feitas com base em diagnósticos (KARDEC e NASCIF, 2008).

A manutenção de melhoria ou proativa utiliza novos componentes nas máquinas ou

equipamentos, melhorando assim o projeto inicial para que o mesmo tenha um aumento em

seu processo desempenho produtivo,  bem como no ciclo de vida.  Isso poderá ser feito  a

qualquer  momento,  não  necessitando  que  o  equipamento  ou  máquina  apresente  falha  ou

parada (KARDEC e NASCIF, 2008).
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4.2 A manutenção moderna

De acordo com Kardec e Nascif (2008), a utilização das máquinas e equipamentos

muitas vezes é feita em sua capacidade máxima, o que exige que haja um gerenciamento do

sistema de manutenção de forma eficiente, a fim de que os equipamentos funcionem de forma

adequada. Assim sendo, a gestão de manutenção moderna não apenas mantém as condições

originais  dos  equipamentos  e  máquinas,  mas  procura  por  ações  específicas  tanto  na  área

técnica quanto gerencial que permitam uma melhoria nas atividades.

Kardec  e  Nascif  (2008) citam a RCM (Reliability-Centered  Maintenance)  –  MCC

(Manutenção Centrada na Confiabilidade) como a forma de manutenção mais utilizada nos

dias atuais, sendo este o assunto do próximo capítulo.
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5  RCM  (RELIABILITY-CENTERED  MAINTENANCE)  –  MCC  (MANUTENÇÃO

CENTRADA NA CONFIABILIDADE)

Segundo Siqueira  (2005),  os  conceitos  de Manutenção Centrada  na  Confiabilidade

(MCC) surgiu no final da década de 1960 e início de 1970, quando o setor de transporte aéreo

decidiu analisar sua política de manutenção e fazer uma mudança de paradigmas.

Estudo realizado por Nowlan e Heap em 1978 demonstrou que não existe relação entre

idade e taxas de falhas, comprovando assim que a manutenção baseada em tempo não tem

relevância, para a maioria dos equipamentos. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos

realizou estudos complementares em diversas instalações nucleares e confirmaram a tese de

Nowlan e Heap (SIQUEIRA, 2005).

A MCC teve origem após a Segunda Guerra Mundial, relacionando-se aos processos

tecnológicos e sociais da época. A indústria bélica dos EUA deu início a pesquisas que foram

decisivas  para  este  campo,  seguindo-se  da  automação  industrial  em  escala  mundial,

informática, telecomunicações (SIQUEIRA, 2005).

Nasa (2013) afirma que: “se a manutenção não pode prever ou mesmo prevenir  as

falhas, e as falhas têm consequências importantes, então os esforços deveriam ser dirigidos a

reduzir o impacto das falhas”.

De acordo com Siqueira (2005), a MCC possui uma sequência estruturada, dividida em

7 etapas que são: Seleção do Sistema e Coleta de Informações; Análise de Modos de Falha e

Efeitos;  Seleção de Funções Significantes; Seleção de Atividades Aplicáveis; Avaliação da

Efetividade  das  Atividades;  Seleção  das  atividades  Aplicáveis  e  Efetivas;  Definição  da

Periodicidade das Atividades. 

A primeira etapa, que diz respeito a Seleção do Sistema e Coleta de Informações, tem

por objetivo a identificação e documentação do sistema ou processo que será submetido à

análise. Já na etapa de Análise de Modos de Falhas e Efeitos as funções, seus modos de falha

e os efeitos adversos produzidos pelas mesmas serão identificadas e documentadas através do

método  FMEA.   Na  Seleção  de  Funções  Significantes,  serão  analisados,  através  de  um

processo estruturado, as funções que foram detectadas na etapa anterior, bem como prever se

uma falha tem efeito significante (SIQUEIRA, 2005).

A etapa de Seleção de Atividades Aplicáveis diz respeito aos serviços de manutenção

preventiva que serão utilizados a fim de prevenir ou corrigir qualquer tipo de falha. A etapa de

número cinco, Avaliação da Efetividade das Atividades relaciona-se ao processo estruturado a

fim de definir se um serviço de manutenção preventiva está sendo efetivo para reduzir, a um
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nível de aceitação, as consequências previstas para uma falha.  Já na Seleção das Tarefas

Aplicáveis  e  Efetivas,  é  utilizado um processo estruturado a  fim de  determinar  o melhor

serviço. Finalmente, a última etapa diz respeito ao estabelecimento de métodos e critérios para

que se possa definir a periodicidade de execução das atividades selecionadas (SIQUEIRA,

2005).

Segundo Leite (2003), as falhas são a paralisação de funções ou bom desempenho. A

MCC  analisa  falha  em  vários  níveis:  nível  do  sistema,  nível  do  sub-sistema,  nível  do

componente e até mesmo nível de peças.

Assim, as organizações procuram promover uma manutenção eficaz, com um sistema

de desempenho a baixo custo, compreendendo as falhas em cada um dos níveis do sistema.

Desta forma, caso o sistema seja degradado ou apresente falha, o mesmo não causará um

sistema de falha (LEITE, 2003).

Figura 2: Estrutura de classificação de falhas
Fonte: Siqueira, 2005.

De acordo com Siqueira (2005), prevenir e corrigir falhas é o principal objetivo da

manutenção, sendo preciso ter conhecimento de como os sistemas falham. Desta forma, o

estudo das falhas é fundamental para a MCC, acompanhada da identificação e documentação

das funções.

Siqueira (2005) classifica as falhas como: falha funcional, é a incapacidade de um item

desempenhar  sua  função  específica  dentro  dos  limites  desejados  de  performance.  Falha

potencial,  é definida como uma condição identificável  e  mensurável  indicando uma falha

funcional pendente ou em processo de ocorrência. 
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As falhas funcionais dividem-se em: falha evidente, a qual é detectada pela equipe de

operação durante o trabalho normal; falha oculta, aquela que não é detectada pela equipe de

operação durante o trabalho normal; e falha múltipla, a qual é uma combinação de uma falha

oculta mais uma segunda falha, ou evento, que a torne evidente (SIQUEIRA, 2005).

5.1 Failure Mode and Effects Analysis – FMEA

Segundo  Leite  (2003),  também  chamado:  modos  de  falha  potencial  e  análise  de

efeitos; modos de falha, efeitos e análise de criticalidade (FMECA).

Modos de falha e análise de efeitos (FMEA) é uma abordagem passo a passo para

identificar todas as falhas possíveis em um projeto, um processo de fabricação ou montagem

ou um produto ou serviço. “Modos de falha” significa as formas, ou modos, nos quais algo

pode  falhar.  Falhas  são  quaisquer  erros  ou  defeitos,  especialmente  aqueles  que  afetam o

cliente,  e  podem  ser  potenciais  ou  reais.  “Análise  de  efeitos”  refere-se  ao  estudo  das

consequências dessas falhas (LEITE, 2003).

As falhas são priorizadas de acordo com a gravidade de suas consequências, com que

frequência ocorrem e com que facilidade podem ser detectadas. O objetivo do FMEA é tomar

medidas para eliminar ou reduzir falhas, começando com as mais prioritárias (LEITE, 2003).

A análise de modos e efeitos de falhas também documenta o conhecimento atual e as

ações sobre os riscos de falhas, para uso na melhoria contínua. O FMEA é usado durante o

projeto para evitar falhas. Mais tarde, ele é usado para controle, antes e durante a operação

contínua do processo. Idealmente, o FMEA começa durante os primeiros estágios conceituais

do design e continua durante a vida útil do produto ou serviço. Iniciado nos anos 1940 pelos

militares  dos EUA, o FMEA foi  desenvolvido pelas indústrias  aeroespacial  e  automotiva.

Várias indústrias mantêm padrões formais de FMEA (LEITE, 2003).

O FMEA deve ser usado quando um processo, produto ou serviço está sendo projetado

ou redesenhado, após a implantação da função de qualidade; quando um processo, produto ou

serviço existente está sendo aplicado de uma nova maneira; antes de desenvolver planos de

controle para um processo novo ou modificado; quando as metas de melhoria são planejadas

para um processo, produto ou serviço existente; ao analisar falhas de um processo, produto ou

serviço existente; periodicamente ao longo da vida do processo, produto ou serviço (LEITE,

2003).
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5.1.1 Procedimentos do FMEA

De acordo com Leite (2003), os procedimentos do FMEA começam por reunir uma

equipe multifuncional de pessoas com conhecimento diversificado sobre o processo, produto

ou  serviço  e  as  necessidades  do  cliente.  As  funções  geralmente  incluídas  são:  design,

fabricação, qualidade, testes, confiabilidade, manutenção, compras (e fornecedores), vendas,

marketing (e clientes) e atendimento ao cliente.

Identificar o escopo do FMEA. É para conceito, sistema, design, processo ou serviço?

Quais  são os limites?  Quão detalhados devemos  ser? Usar fluxogramas para identificar  o

escopo e  certificar-se  de  que  todos  os  membros  da  equipe  o  compreendam em detalhes.

Preencher  as informações  de identificação no topo do formulário  de FMEA. Abaixo uma

figura  mostra  um  formato  típico.  As  etapas  restantes  solicitam  informações  que  serão

colocadas nas colunas do formulário.

Figura 3: Modelo de formulário FMEA
Fonte: Leite, 2003.
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Identificar as funções do escopo. Perguntar: “Qual é o propósito desse sistema, design,

processo ou serviço? O que nossos clientes esperam que ele faça? “Nomeá-lo com um verbo

seguido de um substantivo”. Normalmente, se divide o escopo em subsistemas, itens, peças,

montagens ou etapas de processos separados e identifica-se a função de cada um (LEITE,

2003).

Para cada função, identificar todas as formas pelas quais a falha pode acontecer. Esses

são  modos  de  falha  em potencial.  Se  necessário,  voltar  e  reescrever  a  função  com mais

detalhes para garantir que os modos de falha mostrem uma perda dessa função.

Para  cada  modo  de  falha,  identificar  todas  as  consequências  no  sistema,  sistemas

relacionados,  processo,  processos  relacionados,  produto,  serviço,  cliente  ou  regulamentos.

Estes são efeitos potenciais de falha. Perguntar: “O que o cliente experimenta devido a essa

falha”? O que acontece quando esta falha ocorre? (LEITE, 2003).

Determinar o quão sério cada efeito é. Esta é a classificação de gravidade, ou S. A

gravidade é geralmente classificada em uma escala de 1 a 10, em que 1 é insignificante e 10 é

catastrófico. Se um modo de falha tiver mais de um efeito, escreva na tabela FMEA apenas a

classificação de gravidade mais alta para esse modo de falha (LEITE, 2003).

Para cada modo de falha, determinar todas as possíveis causas raiz. Usar ferramentas

classificadas  como  ferramenta  de  análise  de  causa,  bem como  o  melhor  conhecimento  e

experiência da equipe. Listar todas as causas possíveis para cada modo de falha no formulário

FMEA.

Para cada causa, determinar a classificação de ocorrência,  ou O. Essa classificação

estima a probabilidade de falha ocorrer por esse motivo durante a vida útil do seu escopo. A

ocorrência  é  geralmente  avaliada  em  uma  escala  de  1  a  10,  onde  1  é  extremamente

improvável e 10 é inevitável. Na tabela FMEA, listar a classificação de ocorrência para cada

causa (LEITE, 2003).

Para  cada  causa,  identificar  os  controles  de  processo  atuais.  Estes  são  testes,

procedimentos ou mecanismos que se possui para impedir que as falhas cheguem ao cliente.

Esses controles podem impedir  que a causa aconteça,  reduzir a probabilidade de que isso

aconteça ou detectar falhas após a causa já ter ocorrido, mas antes que o cliente seja afetado.

Para cada controle, determinar a classificação de detecção, ou D. Essa classificação

estima o quão bem os controles podem detectar a causa ou seu modo de falha depois de terem

ocorrido, mas antes que o cliente seja afetado. A detecção é geralmente classificada em uma

escala  de  1  a  10,  em que  1  significa  que  o  controle  tem certeza  absoluta  de  detectar  o
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problema e 10 significa que o controle não detecta o problema (ou não existe controle). Na

tabela FMEA, listar a classificação de detecção para cada causa (LEITE, 2003).

Este  modo de falha  está  associado a  uma característica  crítica?  (As características

críticas  são  medições  ou  indicadores  que  refletem  a  segurança  ou  a  conformidade  com

regulamentações governamentais e precisam de controles especiais.) Nesse caso, uma coluna

chamada  "Classificação"  recebe  um  Y  ou  N  para  mostrar  se  são  necessários  controles

especiais. Normalmente, as características críticas têm uma severidade de 9 ou 10 e índices de

ocorrência e detecção acima de 3 (LEITE, 2003).

Calcular o número de prioridade de risco, ou RPN, que é igual a S × O × D. Também

calcular  a  Criticalidade  multiplicando  gravidade  por  ocorrência,  S  ×  O.  Esses  números

fornecem  orientação  para  classificar  possíveis  falhas  na  ordem  em  que  devem  ser

endereçadas.

Identificar  as ações recomendadas.  Essas ações  podem ser alterações  de design ou

processo para reduzir a gravidade ou a ocorrência. Eles podem ser controles adicionais para

melhorar  a  detecção.  Observar  também  quem  é  responsável  pelas  ações  e  as  datas  de

conclusão de destino (LEITE, 2003).

À medida que as ações são concluídas, anotar os resultados e a data no formulário de

FMEA. Além disso, observar as novas classificações S, O ou D e os novos RPNs.

5.2 Confiabilidade, disponibilidade e manutenabilidade

Segundo Siqueira (2005, p. 54):

Confiabilidade é a probabilidade de que um item irá sobreviver a um determinado
período  de  funcionamento,  nos  termos  especificados  de  condições  de
funcionamento,  sem  falhas.  A  probabilidade  condicional  de  falha  mede  a
probabilidade de que um determinado item ao entrar numa determinada idade ou
intervalo irá falhar durante esse período. Se a probabilidade condicional de falha
aumenta com a idade, o item mostra características de desgaste.  A probabilidade
condicional de falha reflete o efeito negativo global da idade sobre a confiabilidade.
À  manutenção  interessa  a  probabilidade  de  que  o  item  sobreviva  a  um  dado
intervalo (de tempo, ciclo,  distância,  etc.).  Esta probabilidade de sobrevivência é
denominada de confiabilidade. O conceito de disponibilidade é utilizado para apurar
o tempo que os equipamentos ficam à disposição para atuarem de forma produtiva.
O tempo disponível do equipamento é simplesmente o tempo que o equipamento
está operando somado ao tempo de standby. O tempo de indisponibilidade é o tempo
que o equipamento permanece sob intervenção de reparo ou aguardando a equipe de
manutenção. 

De acordo com Siqueira (2005), quando um indivíduo compra um produto, ele deseja

que o mesmo esteja pronto para uso, ou seja, seu desempenho deverá estar de acordo com o
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requerido para uso. Assim sendo, a disponibilidade de um produto depende do número de

falhas  que  ocorrem  (confiabilidade),  de  quanto  tempo  se  leva  para  sanar  essas  falhas

(manutenibilidade) e da quantidade de apoio logístico reservado para a manutenção. 

Com relação à gestão de manutenção, Osada (1993) afirma que o gerenciamento da

manutenção  de  considerar  os  seguintes  pontos:  (1)  restringir  os  investimentos  em

equipamentos  desnecessários;  (2)  utilizar  ao  máximo  os  equipamentos  existentes;  (3)

melhorar a taxa de utilização do equipamento para a produção; (4) garantir a qualidade do

produto, através do uso do equipamento; (5) reduzir a mão-de-obra de baixo custo, através da

melhoria dos equipamentos; (6) reduzir os custos de energia e materiais adquiridos, através de

inovações no equipamento e melhorias dos métodos de sua utilização. Todas essas tarefas são

fundamentais para reestruturar a empresa como resposta aos desafios futuros. Elas precisam

ser realizadas com a participação de todos os funcionários. 
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CONCLUSÃO

O Suporte de Logística Integrado é um processo técnico no qual as considerações de

suporte e logística são integradas dentro do ciclo de vida do projeto de um produto ou sistema.

O objetivo geral é um sistema econômico e durável que atenda às suas capacidades máximas.

Um sistema  enxuto  e  funcional  que  requer  suporte  mínimo,  aumentando  assim  o

retorno  sobre  o  investimento:  funcional,  confiável  e  utilizável,  ao  mesmo  tempo  em

conformidade com os padrões de melhores práticas. 

Para o Exército Brasileiro, a utilização da gestão de manutenção baseada no SLI é de

suma importância, uma vez que os equipamentos e veículos da instituição necessitam estar

sempre em ótimas condições, a fim de atender a demanda.

Originalmente  desenvolvido  pelos  militares,  o  SLI  foi  adotado  pelo  mundo  dos

negócios  comerciais  que o aplica  a  muitos  de seus  processos.  Consiste  em uma série  de

elementos  de  suporte,  integrados  ao  ciclo  de  vida  do  sistema  e  medidos  em  intervalos

regulares.

O SLI inteiro é maior que a soma de suas partes. Em outras palavras, a combinação de

todos  os  elementos  de  suporte  resulta  em  um  processo  altamente  eficaz  que  aumenta  a

produtividade do suporte ao produto ou dos sistemas de atendimento ao cliente.

Os  elementos  do  SLI  incluem:  planejamento  de  Manutenção;  análise  de  suporte

logístico; treinamento; recursos humanos / interface homem-máquina; suporte e equipamento

de  teste;  recursos  de  computador;  dados  técnicos;  instalações;  embalagem  e  manuseio  /

armazenamento; transporte / entrega.

Com  relação  à  manutenção,  tem-se  que  os  tipos  de  manutenção  abrangem:

conservação, adequação, restauração, substituição e prevenção dos equipamentos, a fim de

que os mesmos funcionem de acordo com o esperado.

A gestão  de  manutenção  moderna  não apenas  mantém as  condições  originais  dos

equipamentos e máquinas,  mas procura por ações específicas tanto na área técnica quanto

gerencial que permitam uma melhoria nas atividades, utilizando ferramentas como a RCM

(Reliability-Centered Maintenance) – MCC (Manutenção Centrada na Confiabilidade) como a

forma de manutenção mais utilizada nos dias atuais.

A MCC possui uma sequência estruturada, dividida em 7 etapas que são: Seleção do

Sistema e Coleta de Informações; Análise de Modos de Falha e Efeitos;  Seleção de Funções

Significantes;  Seleção de Atividades Aplicáveis;  Avaliação da Efetividade das Atividades;

Seleção das atividades Aplicáveis e Efetivas; Definição da Periodicidade das Atividades. 
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A MCC analisa falha em vários níveis: nível do sistema, nível do sub-sistema, nível do

componente e até mesmo nível de peças.

Assim, as organizações procuram promover uma manutenção eficaz, com um sistema

de desempenho a baixo custo, compreendendo as falhas em cada um dos níveis do sistema.

Desta forma, caso o sistema seja degradado ou apresente falha, o mesmo não causará um

sistema de falha.

Ao final deste estudo, conclui-se que é de grande importância a utilização da gestão de

manutenção  baseada  na  logística  integrada  para  o  Exército  Brasileiro  ou  qualquer  outra

instituição, a fim de que seus objetivos sejam alcançados, minimizando as falhas e tendo seus

equipamentos e veículos sempre em bom estado de funcionamento, atendendo assim toda a

demanda.
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