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CAPiTULO 1: lntroducao. 

Em todos os segmentos industriais a competitividade entre as empresas vern 

crescendo cada vez mais. S6 sobreviverao as empresas que oferecerem aos seus 

clientes produtos com qualidade, a pre~os competitivos e buscando sempre 

minimizar os custos. lsto s6 sera possivel se os equipamentos produtivos operarem 

com a maxima produtividade projetada, se os produtos obtidos estiverem dentro da 

qualidade esperada pelos clientes e se os prazos de entrega de contrato forem 

cumpridos. 

Para que o setor de produ~ao possa fabricar os produtos dentro das especifica~oes 

e com a maxima produtividade e necessaria que os equipamentos estejam 

disponiveis para operar quando a opera~ao necessitar, e quando estiverem 

operando haja confiabilidade para nao virem a apresentarem falhas comprometendo 

a sua produ~ao e qualidade requerida, ou seja, a probabilidade de ocorrencias de 

falha deve ser minima lsto s6 sera conseguido se o setor de manuten~ao estiver 

estruturado atraves de urn sistema gerencial de manuten~ao com procedimentos, 

rotinas de planejamento, programa~ao, controle das atividades de manuten~ao, 

ferramental, instrumento de manuten~ao, mao de obra especializada e administrada 

por urn sistema de gestao de pessoas eficaz. 

0 setor de manuten~ao deve se comportar como urn fornecedor interno de servi~os 

para a area de produ~ao que por sua vez se comporta como cliente interno. Esta 

rela~ao deve se basear em urn modelo de parceria cujo objetivo final e produzir 

produtos com a qualidade esperada pelo cliente externo. 

Para que o setor de manuten~ao possa cumprir o seu papel e necessaria que as 

empresas passem a trata-lo como urn diferencial competitivo cumprindo uma fun~ao 

estrategica na obten~ao dos resultados globais da empresa. 

A maioria das empresas no Brasil enxerga a manuten~ao como uma fonte de custos 

para a empresa evitando ao maximo investir recursos em metodos e processos de 

manuten~ao, em capacita~ao de pessoas, em ferramental. 
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Pon§m, aos poucos as empresas estao comec;ando a rever seus conceitos, 

influenciadas pela maior competitividade comercial tanto com empresas brasileiras 

quanta estrangeiras. 0 setor de manutenc;ao vern ganhando maior importancia 

principalmente entre as grandes empresas, que estao aumentando o investimento 

no setor principalmente em capacitac;ao de pessoal, equipamentos, metoda de 

manutenc;ao, ferramental. A gestao de manutenc;ao esta se tornando mais 

estrategica. 

Os conceitos de manutenc;ao estao mudando nos ultimos tempos. Na maioria das 

vezes atuava-se nos equipamentos somente quando ocorria alguma pane, era a 

chamada manutenc;ao corretiva. Este tipb de manutenc;ao imprevisivel aumenta o 

tempo de parada dos equipamentos e afeta diretamente a produc;ao, aumenta os 

custos e os prazos de entrega dos produtos. Hoje a maioria das empresas intervem 

nos equipamentos de forma programada e planejada utilizando o conceito de 

manutenc;ao preventiva, que e o tipo de manutenc;ao que ocorre de forma peri6dica 

buscando detectar o inicio de algum problema nos componentes do equipamento. 

Outro conceito que esta sendo utilizado e o de manutenc;ao preditiva, que e a 

intervenc;ao que ocorre quando ha alguma mudanc;a nos parametros de 

funcionamento dos equipamentos, tais como: temperatura, vibrac;ao e ruidos. 

Nestas duas formas a manutenc;ao pode se preparar de forma planejada para atuar 

no equipamento, diminuindo o tempo de parada e afetando ao minima a produc;ao. 

Para que se venha a alcanc;ar as modernas praticas de gestao de manutenc;ao e 

preciso contar com urn sistema de manutenc;ao informatizado para apoiar no 

planejamento, na programac;ao e no controle dos servic;os de manutenc;ao. Este 

sistema devera contar com: cadastro de equipamentos com o hist6rico de 

manutenc;oes realizadas, controle de estoque de sobressalentes, 

procedimentos/metodos/planos de manutenc;ao, recursos humanos necessarios para 

executar a manutenc;ao, procedimentos de seguranc;a necessaria, ferramental 

necessaria para execuc;ao dos servic;os. 

Para que haja uma coordenac;ao perfeita e necessaria que o fluxo de manutenyao 

esteja definido onde cada pessoa desenvolva suas atividades de modo integrado 
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obtendo a maxima produtividade, ou seja, e vital que a empresa invista no seu ativo 

humano. 

Hoje com a adoc;ao das modernas praticas de manutenc;ao e necessaria que o 

pessoal tenha urn nivel de capacitac;ao cada vez maior para a realizac;ao de suas 

tarefas, tambem e necessaria que a empresa propicie urn ambiente de trabalho que 

favorec;a a integrac;ao entre as pessoas, o trabalho em equipe, o desenvolvimento 

profissional e pessoal dos funcionarios fazendo com que eles sintam cada vez mais 

motivados para o trabalho. 

1.1 Justificativa do Tema 

Oeste a minha graduac;ao como Engenheiro Mecanico em 1998 ate hoje venho 

trabalhando no setor de manutenc;ao. Trabalhei em grandes empresas na area de 

minerac;ao, de prestayao de servic;o de manutenc;ao terceirizado e atualmente estou 

trabalhando para uma grande empresa do setor de fabricac;ao de cimento, lider do 

seu setor no Brasil. 

No decorrer de minha experiencia profissional tenho acompanhado as diversas 

transformac;oes que o setor de manutenc;ao tern atravessado. As empresas ate 

poucos anos atras mantinham o setor de manutenc;ao com uma grande quantidade 

de pessoas pr6prias para executarem os servic;os. Com o advento da terceirizac;ao e 

por entenderem que a manutenc;ao nao fazia parte de suas atividades fins as 

empresas reduziram a quantidade de pessoas do setor, principalmente as atividades 

de execuc;ao dos servic;os, permanecendo somente com o pessoal de planejamento, 

fiscalizac;ao e de engenharia de manutenc;ao. A execuc;ao dos servic;os passou a ser 

executada por empresas contratadas. Muitas destas empresas para reduzirem os 

custos contratavam funcionarios pagando baixos salarios e nao ofereciam beneficios 

algum. Com isto empregavam mao de obra de baixa qualidade e com baixo nivel 

educacional. A qualidade da execuc;ao os servic;os consequentemente era baixa, os 

equipamentos passaram a apresentar problemas com mais freqOencia operando 

com baixa disponibilidade e confiabilidade. 0 nivel de acidentes de trabalho tambem 

apresentaram aumento consideravel. 
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Para reverter esta situa9ao as empresas seguiram dois caminhos: 

1 . Retomaram com a execu9ao da manuten9ao atraves de pessoal proprio, 

porem investindo em mais treinamento, capacita9ao tecnica e em tecnologia e 

processo de manuten9ao tornando o setor mais enxuto. 

2. Passaram a contratar empresas mais capacitadas para realizar a execu9ao 

da manuten9ao firmando contratos baseados em resultados operacionais dos 

equipamentos. 

Tive a oportunidade de trabalhar em empresa onde a manuten9ao era estruturada, 

com efetivo proprio, boas instala96es, modernos metodos e processos de trabalho, 

porem o clima organizacional era insatisfatorio devido a urn ambiente de trabalho 

que nao valorizava as pessoas, o trabalho em equipe e o espirito de coopera9ao. E 

que se fosse superado atraves de uma gestao mais participativa os resultados 

seriam muito melhores, pois a produtividades dos funcionarios aumentaria. 

No momento estou trabalhando em uma fabrica onde o setor de manuten9ao esta 

passando por uma grave crise devido a uma rna gestao ao Iongo dos ultimos anos. 

0 setor foi destruturado principalmente pela falta de visao estrategica da 

coordena9ao que nao conseguiu geri-lo para que desempenhasse a sua fun9ao 

adequadamente. Houve uma perda de qualidade dos servi9os gerada por uma falta 

de: metodos e processo, instala96es adequadas, organograma estruturado, gestao 

das pessoas, treinamento, qualifica9ao de funcionarios, renova9ao de pessoal, 

gestao de cargos e salarios. Tudo isto levou a urn clima organizacional ruim com alta 

taxa de saida de pessoal inclusive com perda de conhecimento tecnico. Gerando 

para a empresa uma baixa disponibilidade e confiabilidade de seus equipamentos 

refletindo nos resultados operacionais. 

Atraves de estudos e vivencia profissional acredito que se possa conquistar o estado 

da arte em termos de gestao de manuten9ao quando conciliarmos as modernas 

tecnicas de manuten~o com uma gestao de pessoal que valorize as pessoas de 

forma a proporcionar urn ambiente de trabalho onde haja confian9a, respeito, justi9a, 

cordialidade e trabalho em equipe. 
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1.2 Objetivo 

1.2.1 Objetivo Geral 

0 objetivo geral desta monografia e analisar e sistematizar conceitos e praticas que 

possam contribuir para o aperfeic;oamento da gestao da manutenc;ao em uma 

empresa fabricante de cimento. 

1.2.2 Objetivo Especifico 

1. Compreender como a gestao da manutenc;ao contribui para o desempenho da 

organizac;ao. 

2. ldentificar praticas e procedimentos de gestao de pessoas que pode contribuir 

para o aumento de desempenho do setor de manutenc;ao. 

3. Caracterizar a manutenc;ao como urn setor de prestac;ao de servic;o interno. 

4. Propor uma estrutura de equipe de trabalho para o setor de manutenc;ao de 

uma industria cimenteira. 

1.3 Metodologia 

0 carater desta pesquisa visa resolver problemas concretos e imediatos do setor de 

manutenc;ao de uma industria cimenteira. Assim como propor uma estruturac;ao de 

equipe de trabalho que reduza a queda de produtividade deste setor atraves de 

conceitos e praticas de gestao de manutenc;ao e de gestao de pessoas. 
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CAPiTULO 2 Revisao Te6rica Empirica. 

2.1 A Manuten~ao como Prestador de Servi~os lnternos. 

"Diversas subdivisoes funcionais (e.g., gerencias, departamentos ou 

segoes), em empresas de manufatura ou servigos, executam atividades de 

apoio que podem ser consideradas servigos, caracterizando uma relagao 

cliente-fornecedor interno. A boa gestao dessa relagao pode contribuir com 

a quebra das barreiras organizacionais, gerando a integragao das diversas 

fungoes da empresa e concorrendo para o atendimento de seus objetivos 

estrategicos" (Correa e Caon, apud Gianesi e Correa, 2002, p 28). 

"0 setor de Manutengao, por sua vez, executa servigos de reparos, 

avaliagoes de funcionamento, limpeza e substituigao de componentes, entre 

outros, nos equipamentos utilizados pela area de operagoes. Sua missao e 

garantir a disponibilidade e o desempenho dos equipamentos e instalagoes 

produtivas. Seu proprio desempenho pode ser avaliado pela rapidez com 

que atende as solicitagoes da area de operagoes, pela competencia ou 

qualidade na execugao de suas atividades e pelos custos que gera para a 

empresa, em fungao da capacidade de atendimento que mantem disponivel. 

A qualidade dos servigos e bens fisicos produzidos, os tempos envolvidos 

na produgao e a confiabilidade desses tempos, entre outros, dependem, em 

certo grau, do desempenho do setor de Manutengao" (Correa e Caon, 2002, 

p.29). 

Desta forma Correa e Caon caracterizaram que diversos setores internos de uma 

empresa realizam trabalhos que os identificam como sendo de prestadores de 

servic;os internos obedecendo a uma relac;ao cliente-fornecedor com outros setores. 

Tam bern o setor de manutenc;ao e caracterizado como o fornecedor interno de 

servic;os para o setor de produc;ao influenciando diretamente nos resultados deste. 

Para que seus servic;os possam ser prestados com a rapidez e qualidade esperada 

e necessaria que o setor esteja bern estruturado em termos da Gestao de 

Manutenc;ao e da Gestao de pessoal. 
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2.2 Gestao Estrab!gica da Manuten~ao 

Segundo Allan Kardec Junior (2002, pag. 5) "A manuten9ao, para ser estrategica 

precisa estar voltada para os resultados empresariais da organiza9ao [ ... ]". Ela s6 

estara voltada para os resultados empresariais quando estiver organizado de forma 

empresarial, com metas a serem alcan9adas atraves de urn planejamento 

estrategico, urn plano de a9ao implantado, com acompanhamento de indicadores e 

atraves de a96es corretivas para restabelecer o plano de a98o no caso de 

anormalidades. 

Na elabora9ao do Planejamento Estrategico necessita-se realizar o diagn6stico da 

situa9ao atual definindo a visao de futuro que a empresa quer alcan9ar atraves de 

metas a serem adotadas e os caminhos a serem seguidos (Kardec, 2002). 

Para uma defini9ao real da situa9ao atual e a visao de futuro que a empresa quer 

almejar adota-se o processo de "benchmarking" que pode se definido como o 

processo de identifica9ao, conhecimento e adapta9ao de praticas e processo 

excelente de organiza96es, de qualquer Iugar do mundo, para ajudar uma 

organiza9ao a melhorar sua performa-se (Kardec, 2002). 

No plano de a9ao definam-se quais a96es serao implantadas para alcan9ar as 

metas, os responsaveis e os prazos para a concretiza9ao das a96es. Para que as 

metas sejam alcan9adas e necessaria uma participa9ao efetiva dos gerentes e 

supervisores, incentivando todos os colaboradores e mostrando o papel de cada urn 

no processo. E essencial que o processo de comunica9ao entre empresa (gerentes 

e supervisores) e colaboradores seja clara e transparente e que seja uma via de 

mao dupla, ou seja, que a comunica9ao se fa9a tanto da chefia para os 

colaboradores quanta dos colaboradores para a chefia. No decorrer do plano de 

a9ao e necessaria acompanhar se os resultados parciais estao sendo alcan9ados 

atraves dos indicadores de desempenho da manuten9ao que sao: disponibilidade e 

confiabilidade, redu9ao de demanda de servi9os, faturamento, otimiza9ao de custo, 

seguran9a pessoal e das instala96es, moral e motiva9ao dos colaboradores. Caso 

alguns destes indicadores nao estejam evoluindo de acordo com o que foi planejado 
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e necessaria tomar ac;oes para corrigir as anomalias e desvios, ate mesmo revendo 

o plano de ac;ao, tendo sempre em mente as metas a serem alcanc;adas. (Kardec, 

2002). 

Uma empresa para ser competitiva necessita que obtenha uma maior produtividade 

em rela<;ao aos seus concorrentes sendo que produtividade e diretamente 

proporcional ao faturamento da empresa e inversamente proporcional aos seus 

custos. 0 faturamento e influenciado pelos servic;os de manutenc;ao atraves da 

otimizac;ao da disponibilidade e confiabilidade que de acordo com Kardec (2002) 

pode ser traduzido por: 

1. Aumento da campanha das unidades produtivas. 

2. Minimizac;ao dos prazos de parada dos sistemas. 

3. Minimizac;ao do tempo medio de reparo (TMPR) 

4. Perdas de produc;ao tendendo a zero. 

5. Maximizac;ao do tempo medio entre falhas (TMEF) 

Os custos sao otimizados pelo setor de manutenc;ao de acordo com Kardec (2002) 

atraves de: 

1. Adoc;ao nas melhores praticas de manutenc;ao. 

2. Atuac;ao na qualidade e servic;os. 

3. Qualidade de materiais e sobressalentes 

4. Utilizac;ao de tecnicas modernas para avaliac;ao e diagn6stico. 

5. Privilegio na contrata<;ao de empresas terceirizadas atraves de resultados. 

Segundo a Associac;ao Brasileira de Manutenc;ao (ABRAMAM) atraves do 

Documento Nacional 2003 intitulado "A situac;ao da Manutenc;ao no Brasil" o custo 

de manutenc;ao em 2003 representou na media 4,27% do faturamento das 

empresas. 

"Apesar de ser importante continuar reduzindo os custos de manuten~ao 

que em geral sao altos, e preciso dar prioridade ao aumento da 

disponibilidade e da confiabilidade, ja que estes fatores estao intimamente 
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"E por este motivo que uma reduyao de custo na manutencao, se mal 

conduzida, pode levar a significativa perdas de disponibilidade, 

confiabilidade, seguranca e conseqOemcias ambientais, que irao afetar o 

faturamento, o lucro da organizacao e, ate mesmo, ocasionar desgastes de 

imagem". Kardec (2002, p. 19) 

Uma das formas de racionalizar a estrutura de manutenc;ao passa pela reduc;ao da 

demanda de servic;os. A demanda de servic;os e influenciada pela qualidade da 

manutenc;ao, qualidade que a operac;ao opera os equipamentos, por problemas 

cronicos de projetos, por problemas tecnol6gicos e por servic;os desnecessarios. A 

organizac;ao disp6e de varias ferramentas para otimizar a demanda de servic;os. A 

Gestao pela Qualidade Total - GQT e urn a ferramenta eficaz levando a urn a 

racionalizac;ao na demanda dos servic;os. Kardec (2002) 

0 gerenciamento da rotina, a padronizac;ao dos processes, o SS, o TPM "Total 

Productive Maintenance", IS0-9000, Circulo de Controle de Qualidade sao 

instrumentos que as modernas empresas tern implantado para conduzi-las na busca 

pela qualidade total na racionalizac;ao das demandas de servic;os e 

consequentemente na reduc;ao dos custos operacionais. 

A abordagem da gestao estrategica passa tambem pela terceirizac;ao da 

manutenc;ao. 0 nivel de contratac;ao que ja se atingiu no Brasil mostra que e 

necessaria urn ac;ao estrategica para que a terceirizac;ao possa contribuir para os 

resultados empresariais da organizac;ao (Kardec, 2002). 

A maioria dos contratos no Brasil e pago por servic;os ou por mao de obra, ou seja, 

quanta maior a demanda de servic;os melhor para a empresa contratada. Na 

moderna gestao da manutenc;ao se busca o aumento da disponibilidade do 

equipamento diminuindo a demanda de servic;os, logo os contratos precisam evoluir 

para urn contrato de resultados onde os dais Iadas ganham com o aumento da 

disponibilidade (Kardec, 2002). 
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Desta forma o autor descreve a importancia estrategica da terceirizac;ao para os 

resultados da organizac;ao descrevendo que a melhor forma de contrato para ambas 

as partes e aquele em que premia as empresas contratadas pelo aumento da 

disponibilidade de seus equipamentos. 

2.3 Gestao de Pessoas 

2.3.1 Planejamento de Gestao de Pessoas 

De nada adianta realizar urn plano estrategico e coloca-lo em ayao se as pessoas 

encarregadas de implementa-lo nao estao comprometidas e motivadas. Em todos os 

processos de mudanc;a o fator principal de sucesso ou nao esta nas pessoas. E, 

como a manutenc;ao e uma area de uso intensivo de mao de obra a Gestao das 

Pessoas e fator primordial para o seu sucesso estrategico. 

"Par gestae de pessoas entende-se, num contexte futuro, urn processo de 

gestae descentralizada apoiada nos gestores responsaveis, cada qual em 

sua area, pelas atividades fim e atividades meio das organizac;oes. Os 

novas tempos estao a exigir novas modelos de gestae e 

consequentemente, novas formas de conduzir os interesses das 

organizac;oes e das pessoas. Pela analise da atuac;ao dos gestores da 

organizac;ao pode-se chegar a atuayao que se espera dos responsaveis 

pela gestae de pessoas." (Tachizawa, 2004, p 19). 

Gada vez mais as organizac;oes percebem que de nada valerao os seus esforc;os 

voltados para o mercado e as suas estrategias para ocupar espac;os e obter bons 

resultados se nao considerarem que tudo depende da boa execuyao dos processos 

que compoe a sua cadeia produtiva, e a realizac;ao desses processos esta 

diretamente ligada a boa gestao das pessoas da organizac;ao, pois sao elas que 

utilizando das ferramentas que lhe sao oferecidas, realizam o grande trabalho da 

produyao, atuando diretamente ou indiretamente nos niveis estrategicos, tatico e 

operacional. 

Dai a importancia de a organizac;ao estabelecer urn relacionamento adequando com 

os seus colaboradores, utilizando bases s61idas de relacionamento que s6 podem 
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ser conseguidas com valores positivos, com politica e diretrizes compativeis com a 

realidade de mercado, com praticas de rela96es trabalhistas justas e bern aceitas e 

com urn ambiente de trabalho seguro e agradavel. 

0 planejamento da gestao de pessoas necessita ser urn processo continuo em uma 

organiza9ao, as decisoes a respeito das pessoas necessarias para que a 

organiza9ao alcance os seus objetivos economico-financeiros necessitam serem 

tomadas antevendo o futuro, tendo em mente a for9a de trabalho e os talentos 

humanos necessarios a realiza9ao das atividades da organiza9ao (Tachizawa, 

2004). 

No planejamento da gestao de pessoas a organiza9ao precisa criar condi96es para 

que os recursos humanos sejam criados, mantidos e desenvolvidos com a 

capacita9ao e a motiva9ao para realiza9ao das metas, que o desenvolvimento da 

organiza9ao esteja atrelado ao desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas 

e que permitem a elas alcan9arem niveis de produtividade compativeis com as 

melhores empresas do seu setor (Tachizawa, 2004). 

No planejamento de gestao de pessoas e necessario que a organiza9ao fa9a uma 

analise qualitativa e quantitativa do pessoal que ela necessitara. Na analise 

qualitativa e levando em conta as atividades, tarefas e regimes de trabalho, sendo 

que na descri9ao das atividades e tarefas e que se definem as fun96es que 

constituirao os cargos que serao exercidos pelas pessoas. Na analise quantitativa e 

avaliado o contingente atual de pessoas com a demanda de servi9os a serem 

realizados, necessidades futuras de pessoal em fun9ao de aumento de volume de 

trabalho, informatiza9ao, terceiriza9ao e realiza9ao de programas de capacita9ao e 

desenvolvimento de programas de recrutamento e sele98o visando a necessidades 

futuras da organiza9ao. (Tachizawa, 2004). 

As decisoes de nivel estrategico definem as filosofias e diretrizes que a organiza9ao 

ira adotar. Estas decisoes sao pautadas em fun9ao do ambiente externo a 

organiza98o, todos os setores operacionais irao se pautar em fun98o destas 

decisoes. Sao decisoes de nivel estrategico: polltica salarial, plano de carreira, 

avalia9ao de desempenho, grau de relacionamento do empregado com a 
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organizac;ao, utilizac;ao de mao de obra externa ou desenvolvimento interno das 

pessoas e outros. (Tachizawa, 2004). 

As decisoes de nivel operacional referem-se ao modo como as diretrizes irao ser 

implementadas nas areas internas da organizac;ao, dizem respeito basicamente ao 

processo de recrutamento e sele<;ao, contrata<;ao e administrac;ao de pessoal. 

(Tachizawa, 2004). 

Tachizawa (2004) desenvolveu uma metodologia para aplicar a definic;ao e ao 

dimensionamento da forc;a de trabalho levando em considerac;ao as seguintes 

questoes: 

a) Quantas pessoas sao necessarias para realizar todas as atividades (volume)? 

b) Os resultados financeiros serao melhores se o contingente de pessoal for 

menor (lucro )? 

c) Se forem mais capacitadas, as pessoas poderao dividir o trabalho com menos 

colaboradores (treinamento )? 

d) 0 uso da informatica pode reduzir o numero de empregados 

(informatizac;ao/automac;ao)? 

e) A contratac;ao de servic;os para a execuc;ao parcial ou total das atividades

meio resultara em economia com pessoal e encargos sociais e trabalhistas 

(terceirizac;ao )? 

Para Tachizawa (2004) s6 se pode responder a tais questoes levando em conta o 

que esta previsto no plano estrategico da organizac;ao e fazendo uma analise 

permanente dos cenarios do mercado. 

Segundo Tachizawa (2004) o ideal e que na organizac;ao existam quadros de 

pessoal compativeis com a realidade de seus processes, isto e: 

a) Qualificac;ao adequada a missao dos processes; 

b) Dimensionamento minimo do quantitativa necessaria aos processes; 

c) Alta capacitac;ao; 

d) Remunerac;ao compativel com os resultados; 

e) Alto nivel de motivac;ao. 



16 

2.3.2 Planejamento de Carreira. 

"Pode-se definir o planejamento de carreira como urn processo continuo de 

interac;ao entre o empregado e a organizac;ao visando a atender aos objetivos e 

interesses de ambas as partes". (Tachizawa, 2004. p 197) 

Segundo Tachizawa (2004. p.197) 0 plano de carreira serve de base para: 

a) Decisoes do responsavel pela gestao de pessoas e do proprio empregado 

quanto ao desenvolvimento de sua carreira, na medida em que informam 

sobre as oportunidades existentes na organizac;ao, os acessos disponiveis e 

a capacitac;ao necessaria para cada etapa da carreira; 

b) Ac;oes de desenvolvimento, motivac;ao, integrac;ao e melhoria da 

produtividade individual e grupal; 

c) Praticas de gestao de pessoas referentes a recrutamento, selec;ao, avaliac;ao 

e compensac;ao; 

d) Programas de desenvolvimento organizacional, notadamente os de 

desenvolvimento de pessoal e treinamento e desenvolvimento da capacitac;ao 

gerencial. 

2.3.3 Avaliacao de Desempenho. 

A avaliac;ao de desempenho pode ser considerada urn dos mais importantes 

instrumentos de que dispoem a administrac;ao de uma empresa para analisar os 

resultados a luz da atuac;ao de sua forc;a de trabalho e para prever posicionamentos 

futuros, considerando o potencial humano disponivel em seus quadros. (Tachizawa, 

2004) 

A avaliac;ao e urn instrumento que complementa a administrayao salarial, servindo 

para acompanhar formalmente o desempenho do individuo no desempenho de suas 

atribuic;oes e para situa-lo na escala de salario criada pela organizac;ao. Permite 

identificar eventuais defici€mcias e os meios de corrigi-las como tambem identificar 

pontos positivos incentivando o potencial de crescimento das pessoas. Na avaliac;ao 
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de desempenho sao medidos os desempenhos do empregado, do supervisor, dos 

varios grupos, dos setores, dos departamentos e da organizac;ao (Tachizawa, 2004). 

2.3.4 Treinamento e Desenvolvimento 

"0 desenvolvimento de pessoal representa um conjunto de atividades e 

processes cujo objetivo e explorar o potencial de aprendizagem e a 

capacidade produtiva do ser humano nas organizagoes. Visa a aquisiyao de 

novas habilidades e novos conhecimentos e a modificagao de 

comportamentos e atitudes. Procura definir metodos e procedimentos que 

possibilitem maximizar o desempenho profissional e elevar os niveis de 

motivagao para o trabalho. Um plano de desenvolvimento motiva as 

pessoas da organizagao, cria perspectivas de evolugao e contribui para a 

melhoria dos resultados". (Tachizawa, 2004, p 219). 

Atualmente as modernas empresas estao investindo mais no desenvolvimento de 

seu pessoal por entenderem que esta e a melhor forma de reduzir os custos e 

melhorar a produtividade das organizac;oes. 0 treinamento e urn dos recursos mais 

utilizados no desenvolvimento de pessoal. A quantidade de horas de treinamento 

tern aumentado nas empresas principalmente o treinamento de pessoal de base. 

Estes treinamentos visam: diminuir deficiencias educacionais, adaptar empregados 

recem-contratados, atualizar conhecimentos tecnol6gicos e explorar o potencial de 

crescimento dos seres humanos (Tachizawa, 2004). 

2.3.5 Higiene e Seguranca do Trabalho 

"A higiene no trabalho, tambem denominada higiene industrial, e uma 

ci€mcia voltada para o conhecimento, a avaliagao e o controle dos riscos 

para a saude dos empregados, visando a prevenyao das doenyas 

ocupacionais, ou seja, aquelas relacionadas a profissao. Trata-se de um 

conjunto de normas e procedimentos que tem por objetivo proteger a 

integridade fisica e mental do trabalhador, procurando resguarda-lo dos 

riscos de saude relacionados com o exercicio de suas fungoes e o ambiente 

fisico do trabalho" (Tachizawa, 2004, p 229). 
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Ate pouco tempo atras eram poucas as empresas que se preocupavam com a saude 

e seguran9a dos seus profissionais. A legisla9ao brasileira era branda se 

preocupando somente com aspectos pecuniarios, porem os altos indices de 

acidente tornaram ainda mais deficitaria a Previdencia Social. 0 Governo para 

reverter a situa9ao estabeleceu uma legisla9ao mais severa obrigando as empresas 

a adotarem uma gestao preocupada com a seguran9a das pessoas. As empresas 

entao passaram adotar medidas para diminuir os indices de acidentes e para 

melhorar a saude de seus funcionarios. Em urn ambiente de trabalho seguro e 

saudavel os trabalhadores sentem que sao tratados com respeito e dignidade pela 

empresa levando a uma melhora no clima organizacional da empresa. (Tachizawa, 

2004) 

2.3.6 Clima Organizacional 

Clima organizacional e a qualidade ou propriedade do ambiente de trabalho que e 

percebido ou experimentado pelos membros da organiza9ao e que influencia o 

comportamento dos mesmos, ele e influenciado pelo modo como as pessoas se 

interagem, pelos valores e cren9as delas e da organiza9ao, pelo modelo de 

lideran9a adotado e por questoes de salario e beneficios oferecidos pela empresa, 

pela situa9ao que passa a empresa podendo ser born se o mercado e favoravel ou 

ruim se ha uma crise financeira. As empresas por meio de pesquisas costumam 

frequentemente verificar como esta o clima organizacional. Atraves dos resultados 

as empresas elaboram a9oes para aperfei9oar a gestao de pessoas da organiza9ao. 

Tachizawa (2004) 

2.3. 7 Endomarketing 

0 endomarketing e o marketing voltado para dentro da organiza9ao. Sao a96es de 

planejamento continuo e sistematico da organiza9iio visando educar, treinar e 

desenvolver seus empregados com o objetivo a direciona-los na qualidade total e 

em satisfazer o cliente. 

"0 objetivo principal do endomarketing e fazer com que todos trabalhem 

sintonizados como objetivo final da organizac;ao (a satisfayao do cliente), 
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pois daf e que resultara a sinergia organizacional. Marketing lnteligente, 

qualidade e prec;:os de padrao mundial deixarao de ser diferenciais. E 
precise fazer com que os colaboradores gostem de trabalhar na 

organizac;:ao, pois, assim como a marca, eles constituem urn artigo muito 

valioso. Deles emanam a criatividade e o talento. E neles que se concentra 

o principal recurso para a criac;:ao de riquezas: o conhecimento. Assim, 

todos os setores devem estar integrados em fungao dos objetivos 

organizacionais. Mas essa coesao interna s6 sera possfvel se todo 

funcionario for valorizado como profissional e como pessoa. S6 assim ele 

realmente se comprometera com os objetivos trac;:ados" Mattos (apud 

Tachizawa, 2004, p. 243). 

Para urn programa de endomarketing de resultado e precise redistribuir tarefas e 

responsabilidades, descentralizando o processo decis6rio. Os treinamentos devem 

contribuir para o crescimento profissional e pessoal, objetivando a engaja-los nos 

objetivos da empresa. Os processes de selec;oes devem alem de examinar a 

capacidade tecnica tambem deve observar sua capacidade de trabalhar em equipe, 

de assumir responsabilidades de iniciativa e lideranc;a. E precise que os lideres 

valorizem e criem urn ambiente propicio a motivac;ao das pessoas. A comunicayao 

interna devera ser urn meio do qual a empresa possa compartilhar com os 

funcionarios os valores e objetivos da organizac;ao. 

Os membros de uma organizac;ao sao individuos dotados de uma escala propria de 

valores podendo preponderar a razao, a intuic;ao, a emoc;ao, a experiencia sensorial, 

a crenc;a na autoridade ou o conhecimento cientifico. Por mais que as empresas se 

esforcem para criar uma cultura coorporativa favoravel, o fato e que as pessoas tern 

crenc;as pessoais muito mais profundas do que qualquer credo organizacional, as 

quais nao podem ser alteradas simplesmente com programas de mudanc;a. E 
importante que as organizac;oes conhec;am a fundo as pessoas que nelas trabalham, 

nao apenas a partir das manifestac;oes mais superficiais de seu comportamento, 

mas tambem dos valores que estao por tras das mesmas. As polfticas de pessoal e 

a lideranc;a devem considerar os sistemas de valores que estao por tras das 

pessoas (Tachizawa, 2004). 
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CAPiTULO 3. A Empresa 

A empresa analisada e uma fabrica de cimento pertencente a urn grande grupo 

industrial de lider em seu segmento no Brasil e setimo maior produtor mundial de 

cimento. 

A fabrica esta localizada na cidade de Sobradinho no Distrito Federal. 

Total de funcionarios: 300 diretos e 600 indiretos 

A companhia tern como atividades preponderantes a minerac;ao de calcaria em 

jazidas existentes em suas propriedades ou arrendadas, a industrializac;ao e 

comercializac;ao de cimento, cal, calcaria e seus derivados. 

Mercado Principal: Regiao Centro Oeste do Brasil. 

A Fabrica se caracteriza por ser uma unidade integrada, ou seja, ela extrai a materia 

prima (calcaria) de sua mina, processa o calcaria que atraves de transformac;oes 

fisico-quimicas ira se transformar em cimento. Para isto, e necessaria o uso 

intensivo de equipamentos de grande porte, de energia e outras materias primas 

secundarias. 

0 funcionamento da industria e continuo, 24 horas de operac;ao, buscado cada vez 

mais o ganho de escala. 

A fabrica foi fundada em 1969, no periodo do "milagre" economico, periodo em que 

a produc;ao de cimento saltou de 9,8 para 27.2 milhoes de toneladas, nos anos 

oitenta houve uma queda de produc;ao provocada pela recessao economica, ap6s, 

houve novamente a retomada do crescimento da produc;ao devido a melhora da 

economia provocada pelo Plano Real, e novamente, a partir do ano 2000 houve uma 

diminuiyao da produc;ao provocada por sucessivas crises internacionais e 

instabilidades economicas internas. Conforme mostra o grafico abaixo. 
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Os graficos abaixo mostram a evoluc;ao do consumo de cimento nos ultimos 

dez anos. 
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Ha uma perspectiva que a demanda venha a aumentar nos pr6ximos anos 

proporcionado por urn esperado crescimento da economia. 

Com a perspectiva de que a demanda por cimento novamente venha a crescer pela 

melhora do cenario economico atual e tambem devido a entrada de novas 

concorrentes na regiao a fabrica de Sobradinho voltou a fazer parte dos pianos 

estrategicos do grupo. 

Porem, devido a falta de investimento nos ultimos periodos a gestao operacional e a 

gestao de pessoal ficaram bastante comprometidas. Equipamentos nao foram 

cuidados como deveriam, nao houve renovac;ao de pessoal, a politica salarial nao 

acompanhou o mercado, houve perda de poder aquisitivo dos trabalhadores, 

treinamentos e capacitac;ao deixaram de ser feitos, pessoal qualificados deixaram a 

empresa proporcionando perda de conhecimento. 
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3.1 Diagnostico da Situacao Atual do Setor de Manutencao 

Atualmente o setor de manutenc;ao esta com indices de desempenho insatisfat6rios, 

pois nao esta conseguindo atender as expectativas dos clientes internos no que 

tange a disponibilidade e confiabilidade dos equipamentos. 0 setor esta 

desestruturado, pois os processos de manutenc;ao nao estao sistematizados, falta 

diretriz nas ac;oes e consistencia de atuac;ao, o planejamento das manutenc;oes 

precisa ser melhorado no que tange a metodos e tempos de manutenc;ao, 

ferramental necessarios, mao de obra necessaria, priorizac;ao das atividades de 

manutenc;ao, acompanhamento das condic;oes dos equipamentos, aquisic;ao 

planejada de sobressalentes, logistica de transporte, qualificac;ao profissional. Tudo 

isto esta contribuindo para o aumento das falhas dos equipamentos. 

0 quadro de pessoal da manutenc;ao nao esta capacitado para realizar uma 

manutenc;ao de primeira linha devido a falta de treinamento, capacitac;ao e recursos 

tecnicos adequados. Houve perda de pessoal tanto para cargos de nivel gerencial 

como tambem operacional e que nao foram repostos. E utilizada mao de obra 

terceirizada para suprir a falta de mao de obra propria, porem esta mao de obra nao 

e qualificada. 

Nao ha urn programa de treinamento regular para os funcionarios melhorarem seus 

niveis de desempenho. 

Nao ha urn acompanhamento de indicadores de desempenho da manutenc;ao 

fazendo com que haja uma falta de comprometimento das pessoas na busca de 

melhores resultados. 

0 setor conta com urn sistema informatizado de manutenc;ao, que tern condic;ao de 

ter todos os equipamentos cadastrados, com pec;as sobressalentes, com dados 

tecnicos dos equipamentos, com pianos de manutenc;ao e seguranc;a para as 

atividades. Todas as atividades de manutenc;ao podem ser executadas atraves de 

Ordens de Servic;os (OS) planejadas com mao de obra, recursos, orientac;oes 

tecnicas e de seguranc;a. Porem este recurso nao esta sendo adequadamente 



24 

utilizado pelo setor de manutengao, os equipamentos cadastrados possuem dados 

tecnicos incompletos, sem materiais sobressalentes, os pianos de manutengao 

muitas vezes nao condizem com os equipamentos, as atividades estao sendo mal 

planejadas nas OS, nao contendo os recursos necessaries, dificultando a realizagao 

dos servigos. 

Com a perda de pessoal o setor ficou destruturado as pessoas ficaram 

sobrecarregadas, o clima organizacional ficou muito ruim, dificultando o 

desenvolvido do espirito de equipe prejudicando ainda mais a uniao das pessoas eo 

cumprimento das metas. Outro problema e a dificuldade de algumas pessoas em 

mudar de uma cultura para outra, resistindo a urn novo posicionamento e se 

agarrando ao sistema antigo, criando dificuldade para as mudangas necessarias. 

Outro fator negative resultante dos cortes de investimento foi a degrada<;ao do 

ambiente fisico de trabalho, com instala<;6es mal cuidadas, com m6veis em situagao 

precaria favorecendo urn ambiente desorganizado. 

0 processo de decisao tornado nao e consistente, pois e tomada apressadamente e 

muitas vezes sua implementagao e deficiente gerando perda de credibilidade. A 

comunicagao da empresa com os empregados e feita de forma superficial, as 

decis6es da empresa nao sao trabalhadas adequadamente atraves de urn processo 

de comunicagao efetivo. 

A seguran<;a do trabalho da empresa e bern estruturada e conta com boas 

ferramentas de seguran<;a, porem e necessaria coloca-las em pratica mais 

efetivamente. 
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CAPiTULO 4. Proposta de Estruturac;ao da Equipe de Manutenc;ao 

0 modelo de estrutura9ao proposto se baseia nas melhores praticas adotadas nas 

empresas que tive oportunidade de trabalhar. 

0 setor de manuten9ao devera ser dividido em cinco areas: 

Suporte Tecnico: Area responsavel pelo controle da manuten9ao, ele ira 

acompanhar o estado dos principais equipamentos da planta atraves de inspeyoes 

seletivas, preditivas e visuais identificando anomalias, necessidades de melhorias de 

equipamentos e atraves das analises irao gerar ordens de servi9os para as areas 

executantes realizarem as interven96es nos equipamentos. Ela tambem ira 

providenciar a aquisiyao dos principais materiais para realiza9ao das interven96es. 

Tambem sera responsavel pelo controle dos arquivos tecnicos dos equipamentos, 

indicadores de desempenho da manutenyao, controle de treinamentos, custos e 

padronizayao dos processos de manuten9ao. 

Mecanica Preventiva: Esta area sera responsavel pela execu9ao das manuten96es 

sistematicas e planejadas dos equipamentos. Ela ira intervir nos equipamentos 

periodicamente, sendo o controle da periodicidade sera feito pelo sistema de 

manuten9ao. Atraves de urn plano de trabalho serao checados os estados dos 

componentes e realizados os ajustes necessaries para que os equipamentos 

continuem operando de acordo com o que foi projetado. Sera responsavel pela 

aquisi9ao das peyas comuns dos equipamentos tais como, rolamentos, 

acoplamentos, tambem sera responsavel pela lubrificayao das maquinas etc. 

Mecanica de Area: Sera a area responsavel pelas grandes interven96es planejadas 

e programadas nos equipamentos, que demandam grande quantidade de tempo e 

de mao de obra para serem realizadas. 

Assistencia a Fabrica: Esta Area sera responsavel pelas manuten96es corretivas em 

toda a fabrica nos tres turnos de trabalho, 24 horas por dia. Fara a primeira 
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intervenc;ao quando o equipamento vier a quebrar e quando a manutenc;ao nao 

exigir muito tempo para ser efetuada. Ela tambem faz a inspec;6es rotineiras nos 

equipamentos. Todas as demandas que o setor de produc;ao necessitar sera atraves 

da assistencia. A assistencia filtrara as demandas de servic;os que puderem ser 

programadas e repassara para as devidas areas. 

Oficina Mecanica: Esta Area sera responsavel pela fabricac;ao e recuperac;ao de 

componentes mecanicos atraves de maquinas operatrizes, montagem de conjuntos 

mecanicos tais como: redutores, valvulas e etc. Trabalhos de caldeiraria e soldagem 

de precisao. Sera responsavel pela gestao da ferramentaria. 

Estas cinco areas serao coordenadas por urn coordenador de manutenc;ao auxiliado 

por urn assistente de manutenc;ao que realizara trabalhos para a soluc;ao de 

problemas cronicos, no desenvolvimento de melhorias, na interface com o setor de 

novos projetos e na contratac;ao de servic;os de manutenc;ao, desenvolvimento de 

projetos institucionais. 

Organograma proposto para a Manuten~ao Mecanica 

Coordenador de 
Manute~o 

Assessoria de Supo~ Tecnico de 
Man~ Manut~ 

~ 

I I I I 
"' 

Assistmcia a Fabrica Manuten~ Man~ de Area Oficina Mednica 
Preventiva ~ 

" 
,. ~; 
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4.1 Estrutura da Manutencao 

A estrutura proposta leva em considerac;ao o porte da planta industrial e a 

experiencia de manutenc;ao do autor para a realizac;ao de uma gestao de 

manutenc;ao com qualidade. 

Coordenador de Manutenc;ao: 1 Engenheiro Coordenador 

Assessoria de Manutenc;ao: 1 Engenheiro Mecanico 

Suporte Tecnico de Manutenc;ao: 1 Chefe de Manutenc;ao, 3 Tecnico de 

Manutenc;ao, 1 Programador de Manutenc;ao, 2 Auxiliar administrativo. 

Assistencia a Fabrica: 1 Chefe de Manutenc;ao, 1 Tecnico de Manutenc;ao, 14 

Mecanicos. 

Manutenc;ao Preventiva: 1 Chefe de Manutenc;ao, 1 Tecnico de Manutenc;ao, 16 

Mecanicos. 

Manutenc;ao de Area: 1 Chefe de Manutenc;ao, 1 Tecnico de Manutenc;ao, 14 

Mecanicos, 1 Operador de Guindaste. 

Oficina Mecanica: 1 Chefe de Manutenc;ao, 1 Tecnico de Manutenc;ao, 2 Operadores 

de Maquinas Operatrizes (tornos, fresas, furadeiras e outras), 1 Mecanico Mantador. 

1 Caldeireiro Mantador e 1 Soldador Especializado, 1 Ferramenteiro. 

Total de 66 pessoas 

Perfil dos cargos: 

Chefe de manutenc;ao: Possuir curso superior em engenharia. 

Tecnico Mecanico: Segundo grau e formac;ao como tecnico em mecanica. 
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Mecanicos, operadores de maquinas operatrizes, soldadores, caldeireiros: Segundo 

grau completo e certificados par instituic;oes profissionalizantes como: Servic;o 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Associac;ao Brasileira de Manutenc;ao 

(ABRAMAN). 

4.2 Rotina de Trabalho na Manutencao 

Toda rotina sera suportada par urn sistema de manutenc;ao informatizado. Nele 

constara o cadastro tecnico de todos os equipamentos da planta com os 

sobressalentes necessarios, pianos de manutenc;ao preventiva dos equipamentos, 

pianos de inspec;ao sistematica e preditiva, pianos de seguranc;a, estoques de 

materiais, pianos de trabalho, planejamento de servic;os atraves de Ordem de 

Servic;os, hist6rico de manutenc;oes realizadas, otimizac;ao de mao de obra, interfase 

com programas de monitoramento "on line" dos estados dos equipamentos, 

ferramental necessaria para os servic;os, cadastro de fornecedores, recursos de 

exibic;ao de imagens e desenhos tecnicos, cadastro de padroes de servic;os e outras 

informac;oes necessaria para o suporte de manutenc;ao. 

A manutenc;ao preventiva sera responsavel pela execuc;ao dos pianos preventivos 

de manutenc;ao dos equipamentos. Cada equipamento da fabrica tera urn plano 

preventivo que de acordo com a sua criticidade sera executado em uma frequemcia 

mais curta ou longa. No plano preventivo constara urn plano de trabalho que contera 

todas as ac;oes que deverao ser executada para garantir que o equipamento 

funcione com a maxima disponibilidade. Tambem executara ordens de servic;os que 

o suporte tecnico indicar para a sua oficina. 

Durante a execuc;ao do plano se for constatada alguma irregularidade no 

equipamento, a manutenc;ao preventiva devera adotar ac;oes para restaurar a sua 

condic;ao normal. 

Os tecnicos do Suporte Tecnico, atraves de inspec;oes seletivas, monitoram as 

condic;oes dos equipamentos crfticos para o processo acompanhando desgaste 

dimensional, condic;ao de funcionamento de equipamento atraves de tecnicas de 



29 

analise de vibra9ao, analise de oleo lubrificante e outras. Constatado alguma 

irregularidade gerara uma ordem de servi9o adequadamente planejada e enviara 

para a oficina responsavel par a execu9ao do servi9o. 

A Assistencia a Fabrica executara os servi9os de emergencia solicitados pela 

opera98o que podera afetar o processo de produ98o tambem a Assistencia sera o 

interlocutor da manuten9ao junto com opera9ao ela ira filtrara os servi9os solicitados 

pela opera9ao e o que nao for emergencial encaminhara para as outras oficinas para 

a sua execu9ao. A lubrifica9ao dos equipamentos sera feito pela assistencia atraves 

das rotas de lubrifica9ao e durante a execu9ao das rotas os lubrificadores realizarao 

as rotas de inspe9ao visual verificando pequenos desajustes nos equipamentos, 

vazamentos, aquecimentos, ruidos anormais e outros e gerarao ordens de servi9os 

para que sejam verificadas as causas pelas oficinas. 

A assistencia a fabrica contara com mecanicos trabalhando 24 horas na fabrica em 

regime de turno de revezamento. Cada turno contara com 2 mecanicos que 

atenderao as solicita96es de emergencia do setor de produ9ao. 

A Mecanica de Area executara as ordens de servi9os geradas pelo Suporte Tecnico 

e pela Assistencia a Fabrica, geralmente sao servi9os que demandam muita mao de 

obra, ferramental e tempo e que necessita de equipamentos especiais tais como 

guindastes, caminhoes e outros. Sao servi9os que requerem urn grande 

planejamento de execu9ao. 

A oficina mecanica executara servi9os solicitados por todas as outras oficinas, serao 

servi9os que exigiram fabrica9ao de pe9as utilizando equipamentos especiais tais 

como tornos, fresadoras, tambem realizara servi9os em componentes mecanicos 

tais como redutores, valvulas etc. Tambem sera responsavel pela gestao da 

ferramentaria. 

Cada Oficina devera controlar toda a demanda de servi9os sob a sua 

responsabilidade definido a execu9ao dos servi9os de acordo com a prioridade de 

cada ordem de servi9o. 
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T odos os servi9os que necessitarem de parada operacional deverao ser negociados 

entre o coordenador da manuten9ao e da produyao que definirao a data e o tempo 

de dura9ao da parada. 

T odas as ordens de servi9os executadas serao enviadas para o suporte tecnico para 

que o seja feito o seu fechamento e gerado o hist6rico dos servi9os de cada 

equipamento. 

0 sistema de qualidade definido pela corpora9ao, na manutenyao mecanica, sera 

controlado pelo suporte tecnico que definira as a9oes a serem realizadas por cada 

oficina, a9oes como: padroniza9ao de atividades, de metodos e tempos, 

treinamentos entre outros. 

Quando algum equipamento gerar uma falha que prejudique o processo operacional 

e cuja origem for de responsabilidade da manuten9ao, a area que supostamente 

gerou a falha tera que realizar uma analise para definir as suas causas e propor 

a9oes para que ela nao volte a acontecer. 

4.3 Rotinas de Reunioes da Manutencao 

4.3.1 Reunioes Diarias 

Reuniao do coordenador com a Gerencia da Fabrica e outros coordenadores 

(produ9ao e eletrica) onde sera discutido o resultado operacional diario da fabrica e 

os principais fatos acontecidos que impactou nestes resultados e a9oes para que 

nao aconte9am nova mente .. 

Reuniao entre o Chefe da Assistencia e os Chefes da Opera9ao onde a produ9ao 

solicitara servi9os a serem executados pela manuten9ao. 

Reuniao entre as chefias de manuten9ao e a coordena9ao onde serao tratados 

assuntos gerais do setor de manuten9ao e interferencias de servi9os entre areas. 
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Reuniao entre a chefia e o tecnico de manutenc;ao onde sera realizada a 

programac;ao dos servic;os a serem realizados no decorrer da semana. 

Reuniao entre a chefia, tecnico de manutenc;ao e colaboradores onde as ordens de 

servic;os serao passadas para os colaboradores executa rem. 

4.3.2 Reunioes Mensais 

Reuniao entre as chefias e os colaboradores onde sera mostrado o desempenho da 

manutenc;ao no mes anterior tais como: numero e tempo de paradas dos principais 

equipamentos do processo por problemas mecanicos, melhorias de manutenc;ao 

realizadas, investimentos realizados pela manutenc;ao, principais treinamentos 

realizados, principais trabalhos realizados etc. 

Reuniao entre as chefias e os colaboradores onde serao mostrados os indicadores 

de desempenho relativos a seguranya do trabalho e meio ambiente no mes anterior, 

tais como: numeros de acidentes com afastamento, numeros de acidentes sem 

afastamento, melhorias de seguranc;a realizadas, melhorias de meio ambiente 

realizadas, auditorias de seguranc;a realizadas na manutenc;ao e principais fatos 

encontrados (positivos e negativos) entre outros. 

Reuniao entre o coordenador e os chefes de manutenc;ao onde serao 

acompanhados os indicadores de desempenho de cada oficina. 

4.4 Parada de Forno 

0 principal acontecimento de manutenc;ao em uma fabrica de cimento e a que 

envolve a parada do forno de clinquer. Este e o principal equipamento de uma 

fabrica de cimento. Uma parada nao programada deste equipamento gerara urn 

grande prejuizo para a fabrica, pois sera necessaria aguardar urn Iongo tempo para 

que seja feito o seu resfriamento e sera necessaria aguarda urn Iongo tempo para o 

seu aquecido para voltar a operar. Gerando uma grande perda de produc;ao. Em 

uma parada programada sera necessaria que seja feito urn estoque de clinquer 
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suficiente para que se possa fabricar o cimento para atender o mercado durante a 

execu9ao dos servi9os. Caso haja atraso dos servi9os podera faltar cimento para 

atender os clientes. 

Geralmente uma parada de forno acontece duas vezes por ano e sera definida em 

fun9ao dos servi9os criticos que serao realizados e para a execu9ao envolvera a 

utiliza9ao de muita mao de obra, materiais, e equipamentos. 

No periodo que antecede a parada e necessaria que se fa9am reunioes peri6dicas 

entre as oficinas mecanicas e opera9ao para discutir os servi9os que irao ser 

executados, material envolvidos, interferencias entre as oficinas, prazos de 

execu9ao entre outros. 

Tambem durante a parada sera necessaria a realiza9ao de reuniao diaria entre as 

oficinas, para acompanhar o progresso de execu9ao dos servi9os para que se 

possam prever possiveis interferencias nos servi9os possibilitando a busca de 

recursos para que nao prejudique os cumprimentos dos prazos. 

Ap6s a parada sera necessaria que se realize uma reuniao para que seja discutido o 

desempenho da manuten9ao na parada. 

Muitas empresas terceirizadas sao contratadas para suprirem as necessidades de 

mao de obra para as execu96es das atividades de manuten~o. Sera necessaria 

que seja realizada uma reuniao de seguran9a com as pessoas terceirizadas para 

conscientiza-las dos riscos envolvidos nas atividades e dos procedimentos de 

seguran9a adotado pela empresa. 

4.5 Gestao de Pessoal na Manuten~ao 

A gestao de pessoal devera ser planejada e executada para suprir o setor de 

manuten9ao de recursos humanos capazes de agregar valor ao processo de 

manuten9ao, para isto sera necessaria que estas pessoas tenham competencia para 

continuamente se transformar, adaptando-se as constantes e necessarias mudan9as 

no ambiente de trabalho e no mundo. 
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As pessoas deverao ser recrutadas e selecionadas segundo urn perfil que atenda 

aos valores desejados pela empresa. Estas pessoas deverao ter a capacidade 

tecnica para desempenharem as func;oes que o cargo exige, deverao ter urn nivel de 

instruc;ao adequado em func;ao do cargo que desempenharao, deverao ter a 

capacidade de se relacionarem com os membros da equipe na busca conjunta dos 

resultados. 

Sempre que houver urn cargo para ser preenchido devera ser dada preferemcia para 

o pessoal interno na empresa atraves de uma sele<;ao interna. lsto criara urn clima 

de valorizac;ao das pessoas que trabalham na empresa. Caso nao haja candidatos 

internos sera feito o recrutamento e selec;ao externa. 0 processo de recrutamento e 

selec;ao devera ser feito de uma maneira formal atraves da comunicac;ao da vaga, 

de entrevista, de testes psicol6gicos e exames medicos necessarios. 

Anualmente serao desenvolvidos programas de estagios buscando a formac;ao de 

futuros profissionais. Por meios de provas tecnicas e entrevistas serao identificadas 

pessoas recem formadas que possuem potencial para comporem os quadros da 

manutenc;ao. Durante o processo de estagio estas pessoas terao oportunidade de 

conhecerem o ambiente de trabalho, a cultura da empresa e tambem de passarem 

por todas as areas de forma a conhecerem como funcionam os processos de 

manutenc;ao e que no final do periodo de estagio sera feito uma avaliac;ao do 

estagiario para uma possivel contrata<;ao. 

Serao desenvolvidas parcerias com instituic;oes profissionalizantes para promover 

cursos de capacitac;ao profissional voltados para as necessidades da empresa. 

Sera necessaria que, para atrair as melhores pessoas, a empresa fornec;a urn 

salario adequado para cada cargo a ser ocupado. Para atrair e reter as pessoas a 

empresa tambem deverao oferecer urn plano de beneficios adequado contendo: 

plano de assistemcia medico-odontol6gica, participac;ao nos resultados, plano de 

previdencia. 
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Ap6s a contratac;ao o funcionario interno e externo devera fazer uma integrac;ao no 

novo ambiente de trabalho. Devendo ser treinado nas normas e procedimentos que 

o cargo exige para a realizac;ao das tarefas. 

0 funcionario devera se~ treinado tambem na forma de como eles deverao se 
I 

comportar no ambiente d~ trabalho a cerca de assiduidade, posturas, comunicac;ao, 

e outras regras internas. I 

i 

0 funcionario devera ser treinado nas normas de seguranc;a que a empresa adota 

para que ele saiba exerce de forma segura suas atividades prevenindo-o dos riscos 

de acidente. 

Havera semestralmente ulma avaliac;ao de desempenho de todos os funcionarios. 

Esta avaliac;ao devera se I feita de forma formal atraves de formula rio proprio que 

contera varios quesitos c , mo: produtividade, iniciativa, cooperac;ao, absenteismo e 

autodesenvolvimento. 0 chefe medira o desempenho do funcionario em cada 

quesito e o funcionario . am bern se autoavaliara, ap6s, chefe e funcionario se 

reunirao para o preenchi~ento de urn formulario final de consenso. Esta avaliac;ao 
I 

servira para identificar nec:l;essidades de treinamentos, promoc;oes, incentivo salarial 

ao born desempenho, est mulo a maior produtividade, melhoria de relacionamento 

entre chefia e empregado, e decisoes sobre transferencia e dispensa. 

I 

Anualmente o setor de m~nutenc;ao montara uma grade de treinamento necessaria 

para capacitar os seus ~uncionarios. Esta grade de treinamento sera elaborada 

obedecendo a quaro etap~s que sao: diagnostico das necessidades de treinamento, 

programac;ao para atenrer as necessidades diagnosticadas, execuc;ao dos 

treinamentos e avaliac;ao ~e resultados. 

0 setor de manuten<;ao tkra como urn dos seus pilares a questao de seguranc;a, 

saude e higiene do trabJ~ho, pois as atividades de manutenc;ao envolvem riscos 

potencias que se nao fo~~m tomadas ac;oes para neutralizados poderao acarretar 

danos a saude dos funcionarios. Devera ser tomadas ac;oes para a prevenc;ao dos 

acidentes tais como: Reuniao diaria para conscientizac;ao de seguranc;a, realizac;ao 

de analises de riscos antes das execuc;oes das atividades, auditorias de seguranc;a, 
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fornecimento de equipamentos de protec;oes individuais e coletivos, afixac;ao de 

cartazes de advertencia sobre cuidados a tomar no local de trabalho, manter o 

ambiente de trabalho limpo e organizado. 

0 relacionamento entre as pessoas devera sera de respeito na busca de em urn 

clima cordial e franco. 

A comunicac;ao devera ser feita de uma maneira clara e objetiva e ela devera ser 

padronizada para que todos recebam as mesmas informac;oes. A comunicac;ao sera 

uma ferramenta estrategica na busca continua do aumento da eficiencia da 

manutenc;ao. Havera urn quadro em cada oficina onde periodicamente constarao 

informac;oes acerca dos indicadores de desempenho da manutenc;ao, melhorias 

realizadas pelos funcionarios e outras informac;oes relevantes. 

0 trabalho em equipe sera sempre incentivado, sera implementado grupo de 

melhorias e soluc;oes de problemas. Na realizac;ao dos trabalhos devera ser feito o 

uso das ferramentas da qualidade. 

0 grande fator para a evoluc;ao das pessoas em urn grupo e o comportamento das 

chefias, principalmente supervisores e gerentes, pois sao os seus comportamentos 

que fazem com que as equipes se integrem e alcancem os resultados. 0 gestor da 

equipe devera trabalhar de uma forma participativa fazendo com que cada pessoa 

se sinta importante para o processo. Sera importante que o gestor reconhec;a e 

recompense o born trabalho dos membros da equipe que incentive a cooperac;ao 

entre as pessoas, que trate os funcionarios com igualdade respeitando as diferenc;as 

e agindo sempre de acordo com que diz. 

Serao tambem incentivadas varias formas de integrac;ao da equipe como reunioes 

de confraternizac;ao pelos resultados alcanc;ados, comemorac;ao de aniversarios, dia 

do trabalhador e outros. Estas reunioes aproximam as pessoas e melhoram os 

relacionamentos entre elas. 

A busca por urn ambiente de trabalho saudavel sera uma constante no setor, pois 

pessoas motivadas produzem mais. Segundo uma analise dos resultados das 150 
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organizac;oes presentes na edic;ao de 2004 do guia As Melhores Empresas para 

Voce Trabalhar, da Revista EXAME e Voce SIA, selecionadas pela excelencia em 

seu ambientes de trabalho, mostra que elas conseguiram uma rentabilidade 17,2% 

sobre o seu patrimonio, sendo que no mesmo periodo a rentabilidade media das 500 

maiores companhias do pais foi de 12,4%. 
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CAPiTULO 5. Conclusio 

Atraves deste trabalho pretendi mostrar um modelo de estruturayao do setor de 

manutenyao para uma industria de cimentos em particular, mas que pode ser 

adotado para outros segmentos. Este modelo trata a manutenyao como um 

prestador de serviyos interno da fabrica buscando satisfazer as necessidades do seu 

principal cliente que e a produyao. Mostramos que manutenyao precisa oferecer 

principalmente disponibilidade e confiabilidade para que os equipamentos possam 

operar o maximo de tempo permitindo a obtenyao da maxima produtividade. Vimos 

que a gestao da manutenyao deve buscar as melhores praticas de gestao de 

processos de manutenyao e de pessoas. Propomos uma forma de como o setor de 

manutenyao pode ser estruturado e como deve ser o seu modo de trabalho. 

Propomos tambem um modelo de gestao de pessoas que adota modernos 

instrumentos de administrayao que visa principalmente a busca de urn profissional 

satisfeito com o seu ambiente de trabalho fazendo com que ele se sinta motivado e 

consequentemente com altos niveis de produtividade. 



38 

Referencias 

Correa, Henrique L. Gestao de servi<;os: lucratividade por meio de opera<;oes e de 

satisfa<;ao dos clientes. Sao Paulo: Atlas, 2002. 

Kardec, Alan. Gestao estrategica e confiabilidade. Rio de Janeiro: Qualitymark: 

ABRAMAN, 2002. 

Kardec, Alan. Gestao estrategica e fator humano. Rio de Janeiro: Qualitymark: 

ABRAMAN, 2002. 

Tachizawa, Takeshy. Gestao com pessoas: uma abordagem aplicada a estrategias 

de neg6cios. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004. 


