Gestão da manutenção: como você faz isso na sua empresa?
O mercado coloca à disposição das indústrias, equipamentos e suprimentos, novas tecnologias,
processos e serviços, com vistas a reduzir tempo ecustos de produção, sem comprometer a
excelência de qualidade dos serviços e produtos.
Este investimento valioso deve permanecer produtivo por muito tempo, para tanto a manutenção
do maquinário, com destaque para as ações de prevenção tem hoje um importante espaço no
cenário das indústrias, que estão cada vez mais automatizadas.
As inovações nas tecnologias da eletrônica, mecânica, elétrica e hidráulica servem de apoio nas
decisões estratégicas da empresa. Agregam valores em termos de disponibilidade, confiabilidade,
sustentabilidade, qualidade, segurança do trabalho, garantindo eficiência no desempenho e
principalmente redução de custos.
A manutenção, como função estratégica das organizações é responsável direta pela disponibilidade
dos ativos, tem importância capital nos resultados da empresa. Esses resultados serão tanto melhores
quanto mais eficaz for a gestão da manutenção.
As organizações devem procurar as melhorias contínuas na sua gestão da manutenção, buscando‐se
incessantemente conhecimentos inovadores e aplicação das melhores práticas da manutenção.
Os métodos e tipos mais comuns de manutenção são:
•
•
•

Manutenção corretiva: efetuada após a ocorrência de uma pane destinada a recolocar um item em
condições de executar uma função requerida;
Manutenção preventiva: efetuada em intervalos predeterminados, ou de acordo com critérios
prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento de um item;
Manutenção preditiva: permitem garantir uma qualidade de serviço desejada, com base na aplicação
sistemática de técnicas de análise, utilizando‐se de meios de supervisão centralizados ou de
amostragem para reduzir a um mínimo a manutenção preventiva e diminuir a manutenção corretiva.

Entre todos os tipos de manutenção nenhuma modalidade substitui outra, porém associadas uma da
outra, trarão resultados positivos em termos de performances gerais nas gestões.
Qualquer sistema de gestão envolve o planejamento, prolongando‐se num ciclo dinâmico, que inclui a
organização, a execução, a direção e o controle, o mesmo ocorre com a gestão da manutenção.
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