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Resumo 

 

 Palavras Chave: : Manutenção; metodologia; usinagem; motores 

    

Normalmente, dentro da indústria automobilística, a área da manutenção é considerada 

uma das principais áreas de suporte para o setor da produção, sendo que precisa ser rápida e 

eficiente nos seus atendimentos. E o setor da manutenção, de forma indireta, através de 

execução de atividades para as outras áreas de suporte da produção tais como qualidade, 

logística e engenharias em geral, consegue assim, prestar serviços para todos os 

departamentos de uma empresa. 

Mesmo executando todas essas atividades e buscando a excelência nos seus 

atendimentos, o setor da manutenção possui em média, a segunda maior perda de uma 

empresa, causado por breakdown de máquinas, perdendo apenas para NVA. 

Por isso se faz necessário os investimentos no departamento de manutenção com relação e 

treinamentos, equipamentos, ferramentas e peças sobressalientes, as quais necessitam de um 

bom planejamento e acompanhamento a nível de projetos. 



 

 

Abstract 

 

 

 Key Words: Maintenance; methodology; machining; engines 

 

Normally within the auto industry, the area of maintenance is considered one of the 

main areas of support for the production sector, and needs to be fast and efficient in their care. 

And the maintenance industry, indirectly, through implementing activities to other support 

areas of production such as quality, logistics and engineering in general, and can, provide 

services to all departments of a company. 

Even running all these activities and striving for excellence in their care, the service sector has 

on average the second largest loss of business caused by breakdown of machinery, second 

only to NVA. 

Therefore it is necessary investments in the maintenance department with respect and 

training, equipment, tools and protruding parts, which require good planning and monitoring 

the project level. 
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1. INTRODUÇÃO  

Dentro da indústria, principalmente da automotiva, vivemos em constante batalha contra os 

desperdícios e perdas descontroladas. É notória a visualização dessas perdas ao adentrarmos 

em qualquer que seja a empresa. Perdas por vazamento de ar comprimido, vazamento de óleo, 

lâmpadas acessas desnecessariamente e por aí vai. 

 Os gestores parecem estarem tão acostumados com essas perdas que eles nem as notam 

mais, passou a fazer parte de suas rotinas na qual até acrescentam em seus budget dos anos 

seguintes uma parcela para essas perdas. Essas perdas são oriundas de diferentes razões e 

responsabilidades, uma vez que em cada empresa, existem departamentos responsáveis por 

determinados setores, tais como predial, iluminação, máquinas, jardins, segurança e 

escritórios. 

 A manutenção é normalmente responsável pela parte de máquinas e equipamentos. As 

máquinas seriam os principais instrumentos utilizados pelos operadores dos quais eles tiram 

os produtos da empresa. Essas máquinas e equipamentos sofrem degradações, assim como 

nossos carros, que periodicamente precisamos leva-los para revisão. 

 As máquinas podem sofrer degradações aceleradas por contaminação de óleo, pó ou 

cavaco de usinagem. Mas também possuem degradações por desgastes eminentes do processo 

produtivo. Esses desgastes geram uma das maiores perdas de uma empresa que são as perdas 

por quebra de máquinas, indisponibilizando o equipamento no meio do ciclo produtivo, 

podendo a gerar inúmeros outros problemas tais como atraso nas entregas, perda de qualidade 

e aumento dos custos. Essas quebras estão em média entre as principais de uma empresa, 

perdendo apenas para a perda NVA (não valor agregado). 

 Por isso, será apresentado dentro desse trabalho, uma forma resumida de como 

tratarmos projetos de manutenção dentro de uma empresa automotiva de usinagem de 

componentes para motores a combustão. Nesse trabalho serão abordados os principais temas 

que são os principais dentro de uma manutenção desse ramo, que podem ser acompanhadas 

através de gestão de projetos e suas principais ferramentas. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 Objetivo Geral e Específico 

 O objetivo geral desse trabalho é mostrar que independente das dificuldades de cada 

tipo de empresa, de cenário econômico e financeiro, é possível desenvolver meios de 

encontrar a melhoria contínua através de uma boa Gestão de Projetos. 

 Especificamente para os ramos das industrias automotivas, mais especificamente para 

a área de Manutenção, setor no qual é rotulado como causador da maioria das perdas de uma 

empresa, pode-se sim, desenvolver ótimos projetos nos quais trarão aumento da eficiência das 

equipes e redução das perdas. 

 

 2.2 Metodologia 

 A metodologia aqui aplicada, será a de aproveitar as melhores práticas apreendidas no 

Curso de Gestão de Projetos do ISAE FGV, bem como as orientações do Guia PMBOK 5 ed, 

e apresentar ao público de interesse exemplos de aplicações e de uso das ferramentas 

dispostas. 

 

2.3 O dia a dia da Manutenção 

  

2.3.1 A história da Manutenção 

 Lá nos primórdios, quando ainda não tínhamos a indústria, mas tínhamos 

equipamentos tais como carroças, moinhos, facões e outros equipamentos manuais, o homem 

pouco se importava com a manutenção desses equipamentos, pois a produção era baixa e não 

haviam grandes compromissos com clientes. 

 Também não eram tão fáceis de se fazer manutenções pois não se tinham componentes 

reservas como temos hoje em dia, bem como a cultura de prevenção também não era algo 

familiar naquela época. 
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 Mas mesmo assim, o homem evoluiu e devida a criação das máquinas a vapor, a 

revolução industrial e a produção seriada, a necessidade de evitar que as máquinas 

quebrassem durante o ciclo produtivo teve que começar a ser incorporada nas indústrias, de 

forma que surgiram então as áreas de Manutenção. 

 No começo dessa nova cultura de manutenção, tinha-se equipamentos reservas e até 

máquinas reservas, pois o conhecimento de quando iria quebrar a máquina não era algo de 

domínio fácil, assim como até hoje não é, mas tinha-se que agora entregar os produtos pois 

tinha-se um compromisso com o cliente. A manutenção era totalmente reativa, pois esperava-

se quebrar para então intervir. Nessa época também a intercanbiabilidade de componentes não 

era algo padronizado, dificultando a troca de peças pois eram construídos quase que cem por 

cento artesanal. 

 Mas após a segunda guerra mundial, as coisas começaram a ficar mais fáceis, pois as 

padronizações começaram a serem tratadas de forma mais séria, facilitando então as 

manutenções planejadas. Também com o advento de culturas de TPM (Manutenção Produtiva 

Total), do TQM (Gestão da Qualidade Total) dentre outras concentrações de melhorias no 

processo, fizeram com que a manutenção deixasse de ser reativa e começasse a pensar de 

forma preventiva. A tecnologia também auxiliou bastante com novos componentes como o 

CLP (Controlador Lógico Programável, os sensores e os CNC (Comando Numérico 

Computadorizado). 

 

2.3.2 A Manutenção Hoje 

 Com a evolução dos equipamentos, a globalização das metodologias de gestão de 

manutenção e com a procura de aperfeiçoamento de inúmeros profissionais do ramo, a 

manutenção deu um salto enorme nos últimos vinte anos, deixando de ser um departamento 

conhecido como um mal necessário, que só consome recursos e que muitas vezes julgados 

como responsáveis por quebra de máquinas.  

 Hoje em dia a interpretação do setor de manutenção ainda não é das melhores, mas já é 

bem melhor que alguns anos atrás. Hoje os técnicos estão mais desenvolvidos, mais ágeis, 

mais dinâmicos e com uma postura de maior atitude para ajudar a evitar quebras.  
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 Movimentos de pós-graduações em gestão de manutenção ajudam aos gestores a 

montar equipes de melhor performance e mais comprometidas não somente com o setor da 

manutenção, mas também focados nos resultados da produção para com o cliente, que é a 

razão de existência da empresa. Essa evolução inclusive anima os colaboradores de outros 

setores a prosperar uma migração para o setor de manutenção, visando crescimento 

profissional e de conhecimentos técnicos também. Essa migração é de grande qualidade pois 

um colaborador que vem da produção, possui conhecimentos mais profundos de 

funcionamento e operacional dos equipamentos. 

 Estamos em um momento de evolução, mas que infelizmente, a discrepância entre as 

empresas são grandes, causadas por falta de investimentos, otimização cada vez maior dos 

recursos e excesso de mão de obra disponível no mercado, reduzindo os salários e forçando o 

uso dos recursos técnicos não sugeridos. 

 

2.3.3 O Futuro da Manutenção 

 Algumas empresas estão mais avançadas em relação a grande maioria, pois através de 

investimentos principalmente para entender as principais ferramentas e mais modernas tais 

como TPM, WCM, RCM dentre outras, algumas empresas se despontam com estratégias 

avançadas e baseadas em metodologias, fazem com que essas rotinas de manutenção se 

consolidem e sejam sustentáveis. 

 Soma-se também a tecnologia sensorial que a cada dia, auxilia o monitoramento dos 

equipamentos, podendo os mesmos terem sua performance acompanhadas de perto ou de 

longe. Como exemplo podemos citar os carros da formula um, que dos boxes os engenheiros 

conseguem fazer ajustes nos carros corrigindo pequenas irregularidades.  

 Essas metodologias e tecnologias fazem com que o departamento de manutenção passe 

a ter uma parte chamada de engenharia de manutenção, a qual é responsável pelo 

desenvolvimento de projetos de implementação de metodologias e realização de retrofitting 

de máquinas buscando sua estabilização e com isso redução de perdas. 
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2.4 Gestão de Projetos em Manutenção 

 Basicamente podemos escolher três partes da manutenção as quais requerem uma 

atenção especial e investimentos. São elas: Estrutura da Manutenção, Ferramental utilizado 

pelos colaboradores, Treinamentos e Componentes do estoque. 

 Por trás de uma equipe de manutenção, existem muitas outras necessidades as quais 

influenciam na eficiência e performance dos resultados do setor, mas através de 

levantamentos e pesquisas de experiência com manutenção, pode-se afirmar que as quatro 

citadas anteriormente, são as que servem de base para que um gestor se sinta melhor 

estruturado e confiante a entregar os melhores resultados do departamento.  

 O gestor que consegue atingir um nível de excelência admirável dos seus indicadores, 

precisa ter os pés no chão para saber se esses resultados são frutos de uma situação pontual, 

devido a fatores momentâneos como um colaborador esforçado, uma menor solicitação dos 

equipamentos, uma queda no câmbio a qual reduziu o custo de componentes importados ou se 

realmente, são números oriundos de todo um trabalho estruturado e consolidado nos pontos 

chaves do setor de manutenção. 

 

2.4.1 Estrutura da Manutenção 

 Nesse ponto, podemos e devemos considerar como estrutura da manutenção, dois 

pontos chaves que são as combinações existentes de equipes de atendimento as necessidades 

do dia a dia e a estrutura física de recursos estruturais. 

 

2.4.1.1 Equipes de Atendimento 

 Nas diversas empresas automobilísticas que existem pelo Brasil a fora, temos inúmeras 

combinações de equipes podendo trabalhar em turnos com ou sem rodízio. Essas combinações 

podem variar principalmente conforme oscilam as vendas no mercado nacional.  

 Projetos para que uma equipe suficientemente possa dar conta da carga de trabalho 

diária, são necessários e rotineiramente precisão passar por revisões e acertos. Essas revisões 



15 

 

e acertos são necessárias para que não aconteçam as desconfortáveis demissões em momentos 

de recessão.  

 O que acontece quando passamos por momentos difíceis ou até mesmo no final de ano, 

quando a maioria das empresas param para comemorações Natalinas, são os remanejamentos 

de colaboradores para trabalhos especiais ou até mesmo férias, amenizando assim o excesso 

de contingente. 

 Duas ferramentas são extremamente importantes para tomadas de decisões. São elas: 

Matriz de funções e responsabilidades e Histograma de recursos. 

 

 

Figura 1: Exemplo de Matriz de Funções e Responsabilidades 

Fonte: O Autor (2016) 

 

 Através da Matriz de funções, podemos realocar um colaborador para cobrir férias de 

outros colaboradores sem perda de qualidade ou de performance na equipe.  

 O quanto mais homogênea for a equipe, menos problemas teremos para substituições 

em momentos de férias ou de pequenas ausências. 
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 Um dos principais problemas de uma equipe, é conseguir essa homogeneização, pois 

isso só se consegue através de treinamentos e no mapeamento das necessidades e dos gaps dos 

colaboradores na efetiva realização das suas atividades. E essas necessidades variam de 

colaborador para colaborador, fazendo com que um esteja mais avançado em diferentes 

atribuições do que o outro. Por exemplo, um colaborador mais experiente na empresa, pode 

estar mais familiarizado com os alarmes de uma máquina específica do que um colaborador 

recém-chegado ao grupo. 

 

Figura 2: Exemplo de Histograma 

Fonte: O Autor (2016) 

 

 O histograma nos auxilia na visualização dos determinados momentos do ano em que 

um colaborador possui uma carga de trabalho menor, podendo essa carga ser por queda na 

produção gerando menos horas de atendimento a máquinas ou devido à período de férias. 

 O histograma pode ser feito individualmente ou de uma equipe, auxiliando assim os 

gestores na organização da equipe. 
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 As ferramentas acima auxiliam então a gestão da equipe em momentos difíceis de 

pouco ou de excesso de trabalhos e devem fazer parte do projeto anual de distribuição de 

recursos de manutenção. 

 

2.4.1.2 Recursos Estruturais 

 Ainda dentro da estrutura da manutenção, os recursos estruturais tais como salas, 

bancadas, computadores, laboratórios e área de ferramentaria, fazem parte dos pontos 

essenciais para os bons resultados do setor. 

 A equipe precisa ter um local adequado para serviços especiais de laboratório, de 

usinagem de peças como uma ferramentaria e até mesmo bancadas robustas para trabalhos 

mais pesados. 

 Esses recursos nem sempre são visualizados no momento de construção da empresa ou 

da equipe, pois vários trabalhos só aparecem depois de algum tempo e então somente nesse 

momento é que descobrimos as novas necessidades. 

 Claro que esses recursos não são baratos e nem sempre podem ser adquiridos da noite 

para o dia, por isso uma boa ferramenta de gestão de projetos que pode ser utilizada é a gestão 

de mudanças.  
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Figura 3: Exemplo de Registro de Controle de Mudanças 

Fonte: O Autor (2016) 

  

Conforme alguns critérios de aceitação, o avaliador verifica se procede a mudança ou 

não, podendo até mesmo ser adiada até que o cenário seja mais favorável, principalmente 

financeiramente. 

Essas mudanças passam a serem monitoradas com prazos e responsáveis nas suas 

implantações até que sejam concluídas. Todo o seu histórico fica arquivado para futuras 

consultas. 

 

2.5 Ferramentas utilizadas pela Manutenção 

 As ferramentas utilizadas por uma equipe de manutenção de uma montadora 

automotiva de usinagem de peças para motores são normalmente ferramentas comuns como 

jogo de chave combinada, chave fenda, chave allen entre outras. 

 Mas por se tratar de linha de usinagem, alguns instrumentos de medição se fazem 

necessários e aí que entram as ferramentas especiais que cada profissional possui a sua. No 

Projeto nº

Sponsor

Atualizado em

ID Descrição da Mudança P
r
i
o

r
i
d

a
d

e

Originador

Data do 

Registro

Data da 

Atribuição Avaliador Status

Data da 

Decisão

Incluída na 

Versão nº

1 FALTA DE TALHA PARA CARGA DE 2T 3 PEDRO 10/12/2015 12/12/2015 HELIO COSTA APROVADO 11/01/2016 002/2016

2 CRIAR SALA PARA DEPÓSITO PEÇAS NOVAS 2 FELIPE 08/01/2016 10/01/2016 HELIO COSTA ADIADO 11/01/2016 002/2016

3

AUMENTO 5% QUANTIDADE DE OS

001/2016

RONALDO DOS SANTOS

08/02/2016

Projeto

Gerente do Projeto

Entregas do Projeto

GESTÃO MANUTENÇÃO

RONALDO DOS SANTOS

Registro de Controle de Mudanças
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caso de linha de usinagem, precisasse de nível de precisão, paquímetro, micrometros, 

alinhamento a laser dentre outros. 

 O quão é importante que os manutentores tenham ferramentas boas e adequadas para a 

suas funções que a ausência dessas ferramentas impactam diretamente na qualidade do 

produto a ser usinado. 

 Por exemplo se um mecânico não possuir um aquecedor de resistência para 

rolamentos, ele irá instalar os componentes através de golpes de martelo, vindo a gerar 

degradação acelerada no rolamento e folgas que gerarão imperfeições no produto acabado. 

 Por isso precisamos utilizar de recursos de gestão de projetos para aquisição de 

ferramentas adequadas para a manutenção. Podemos citar como uma das ferramentas a 

planilha de aceitação de ferramentas de precisão. 

 

 

Figura 4: Exemplo de Registro de Controle de Mudanças 

Fonte: O Autor (2016) 

  

 É de fundamental importância esse monitoramento por parte da qualidade na aceitação 

das ferramentas de precisão da área de manutenção, pois garante uma melhor entrega das 

atividades dos manutentores e maior confiabilidade aos equipamentos. 

ID DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA REQUISITOS MÉTRICA E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO MÉTODO DE VERIFICAÇÃO RESPONSÁVEL PELA VERIFICAÇÃO STATUS

1 Paquímetro de profundidade Tolerância de 0,05 mm Aferição pelo padrão da metrologia Medição de 10 vezes padrão Thiago Cruz Aceito

2 Micrômetro para eixos Tolerância de 0,001 mm Aferição pelo padrão da metrologia Medição de 10 vezes padrão Thiago Cruz Não aceito

3 Nível de precisão Tolerância de 0,01 mm em 300mm Tolerância de 0,01 mm em 300mm Medição de 5 vezes padrão Guilherme Veiga Aceito

4

PLANILHA DE ACEITAÇÃO DE FERRAMENTAS DE PRECISÃO MANUTENÇÃO
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2.5.1 Treinamentos da equipe de Manutenção 

 De nada adianta ter toda uma estrutura adequada, com as melhores instalações, as 

melhores ferramentas mas se não tiver uma equipe treinada e preparada para os problemas do 

dia a dia.  

 Como foi citado na introdução desse trabalho, a manutenção atual não é mais aquela 

que ficava esperando quebrar para consertar. A manutenção moderna vai além trabalhando de 

forma preventiva, se antecipando as quebras e muitas vezes as pequenas falhas. 

 Todo conhecimento possível referente aos equipamentos, a manuseio correto das 

ferramentas e principalmente a metodologia de análise de falhas, são muito bem-vindas a 

equipe.  

 No dia a dia de uma equipe de manutenção, é fácil se deixar levar pela rotina de 

conserta, conserta, conserta. Isso impede que trabalhos bem feitos sejam realizados dando 

lugar aos trabalhos provisórios. Por isso que entram em ação, algumas ferramentas que 

auxiliam na escolha de quais máquinas atacar e no que atacar. 

 

Figura 5: Modelo de 5W1H 

Fonte: O Autor (2016) 
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 A ferramenta 5W1H é uma das principais ferramentas nas quais a equipe de 

manutenção deve ser treinada pois essa ferramenta nos ajuda a organizar as falhas ocorridas 

nos equipamentos de forma a nos dar uma visão mais coerente do fenômeno ocorrido. De 

nada adianta toda a informação cronológica ficar na cabeça do manutentor se ele não 

organizar através da ferramenta 5W1H.  

 Não foi utilizado o 5W2H porque para esse caso, o foco maior é encontrar a causa raiz 

e não o custo da perda. Mas claro que é importante o valor da perda para auxiliar 

principalmente no qual problema atacar primeiro, uma vez que a perda financeira é o que 

menos queremos ter na manutenção. 

 

 

Figura 6: Exemplo de Pareto – Perdas Quebra de Máquinas 

Fonte: O Autor (2016) 
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 Através do gráfico de Pareto podemos nos orientar em qual equipamento atacar 

primeiro tendo como parâmetro perdas financeiras. Com essa orientação, podemos focar nas 

quebras das máquinas com maiores perdas e tratá-las seguindo algumas ferramentas como 

citado anteriormente como o 5W1H. 

 Caso não usássemos o gráfico de Pareto, correríamos o risco de gastar energia nos 

itens menos importantes nesse momento como por exemplo do gráfico a máquina Transfer 

110. 

  

 2.5.2 Peças de reposição 

 Um bom projeto de desenvolvimento de manutenção não pode deixar de abordar o 

tema referente as peças de reposição, pois são itens que a sua falta pode fazer com que uma 

máquina fique até meses parada pela sua ausência. 

 É claro que não podemos também colocar todo e qualquer componente no nosso 

estoque, pois corresse um risco muito grande ter um grande valor financeiro parado 

desnecessariamente.  

 Notasse então que tanto a falta quanto o excesso de material no estoque podem nos 

causar transtornos. Por isso algumas ferramentas são essenciais na orientação para armazenar 

ou não tal componente no estoque. Falaremos sobre três ferramentas cujo as quais são 

Planilha Gerencial de Riscos, Simulação de Monte Carlo e Árvore de Decisão. 

 

2.5.2.1 Planilha Gerencial de Riscos 

 A Planilha Gerencial de Riscos é uma excelente ferramenta de gestão de riscos, por 

isso ela se adapta muito bem no auxílio de se colocar ou não um componente no estoque. 

 



23 

 

 

 

Figura 7: Tela Inicial Ferramenta de Gerenciamento de Riscos em Projetos 

Fonte: Professor FGV Hélio Rodrigues Costa (2015) 

 

 Sua tela inicial traz informações gerais sobre o projeto. Essas informações vão sendo 

aprofundadas na evolução do preenchimento do resto da planilha, pois se faz necessário 

descrever as ameaças e oportunidades do projeto, bem como ir mensurando a probabilidade 

de tal evento acontecer acompanhado de seu impacto financeiro. 

 Conforme vai preenchendo, as ameaças vão se organizando de forma a priorizar a qual 

tratar primeiro. Para cada ameaça se faz necessário dar uma resposta e por consequência as 

ameaças vão se reorganizando novamente. 

 Nessa planilha também podemos colocar as oportunidades que são eventos que 

melhoram os resultados do projeto. As oportunidades também sofrem as mesmas tratativas 

das ameaças, mas é claro, trazendo um impacto positivo no resultado do projeto. 

 No início antes de começar a preencher os dados, é importante saber se o foco será em 

custo, normalmente para projetos internos ou para clientes no qual o foco é saber os custos do 

projeto, ou com foco em resultados normalmente utilizado em investimentos como uma usina 

nova, um empreendimento. 

 

Projeto: MATERIAIS INDIRETOS

Cliente: FGV

Gerente do Projeto: RONALDO DOS SANTOS

Data Análise: 02/02/2016

Resp. Revisão: RONALDO DOS SANTOS

Data Última Revisão: 09/02/2016

Foco da Análise: Análise por Resultado

Valor Base do Projeto: 500.000,00

Contexto do Projeto: VIABILIDADE DE ESTOQUE

Dados do Projeto

Ferramenta de Gerenciamento de Riscos em Projetos
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Figura 8: Lista de Ameaças Ferramenta de Gerenciamento de Riscos em Projetos 

Fonte: Professor FGV Hélio Rodrigues Costa (2015) 

 

 

 

Figura 9: Lista de Oportunidades Ferramenta de Gerenciamento de Riscos em Projetos 

Fonte: Professor FGV Hélio Rodrigues Costa (2015) 

$38.420 $38.420 $33.934

1 17/01/2016 Material Falta de material no estoque
Torno horizontal parado por 

4h
70% $2.720 $2.720 $1.904 3

2 23/01/2016 Material Falta de material no estoque
Frezadora central parada por 

18h
90% $11.700 $11.700 $10.530 2

3 25/01/2016 Material Falta de material no estoque
Preventiva guilhotina não 

executada na data
60% $2.500 $2.500 $1.500 4

4 02/02/2016 Material Material errado no estoque
Forno desligado por 

segurança
100% $19.000 $19.000 $19.000 1

5 08/02/2016 Material Material danificado no estoque
Preventiva guilhotina não 

executada na data
40% $2.500 $2.500 $1.000 5

6 0% $0 $0 $0

Impacto

Sensibilidade: 100%Lista de Ameaças

PrioridadeImpacto Ajustado Valor Esperado

Valores Totais das Ameaças

Data EfeitoCausa RaizCategoriaNo. Prob

$210.000 $210.000 $194.500

1 16/01/2016 Material
Fazer varredura no estoque para conferir 

estoque

Garantia do que está na 

prateleira é o que está 

cadastrado

90% $65.000 $65.000 $58.500 2

2 08/02/2016 Material
Treinar equipe logística quanto a 

armazenamento de componentes

Garantia de componentes 

não degradados por mau 

armazenamento

80% $45.000 $45.000 $36.000 3

3 08/02/2016 Material

Treinar equipe logística quanto a 

códigos no recebimento de 

componentes

Garantia de componentes 

exatamente iguais aos dados 

de cadastro no sistema

100% $100.000 $100.000 $100.000 1

4 0% $0 $0 $0

Efeito Prob Impacto Impacto Ajustado Valor Esperado Prioridade

Valores Totais das Oportunidades

Lista de Oportunidades Sensibilidade: 100%

No. Data Categoria Causa Raiz
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Figura 10: Painel de Controle Ferramenta de Gerenciamento de Riscos em Projetos 

Fonte: Professor FGV Hélio Rodrigues Costa (2015) 

 

Todas as ameaças e oportunidades são então acompanhadas com prazos e responsáveis de 

modo que os riscos de ameaças sejam reduzidos e de oportunidades sejam amplificados de 

forma de melhorar os resultados do projeto. 

 Tem-se no final um resumo dos valores esperados, piores valores possíveis, melhores 

valores possíveis e o valor de base. Nesse resumo também consegue-se visualizar a evolução 

conforme vai se dando respostas as ameaças e oportunidades criando a contenção e 

contingencias dos riscos levantados. 

 

2.5.2.2 Simulação de Monte Carlo 

 Através de cálculos computacionais, executa-se uma análise do projeto de forma 

probabilística a fornecer resultados simulando vários cenários. É com certeza uma ferramenta 

muito mais confiável pois ajuda a analisar incertezas de outros modelos desenvolvidos por 

exemplo em excel ou outro software. Pode ser utilizado para qualquer tamanho de projeto e 

requer um software específico o qual pode ser usado para projetos e custos. 

ANALISE DOS RISCOS RESPOST AS AOS RISCOS CONT ROLE DOS RISCOS

Descrição Valores Descrição Valores Descrição Valores

Valor Base do Projeto $500.000 Valor Base do Projeto - Original $500.000 Valor Base do Projeto (Fim do Planejamento) $496.800

Custo das Respostas - Ameaças ($3.200) Custo Real das Contingências $0

Custo das Respostas - Oportunidades $0 Custo Real dos Aproveitamentos $0

Novo Valor Base do Projeto $496.800 Novo Valor Base do Projeto (Durante o Controle) $496.800

Riscos -VE das Ameaças ($33.934) Riscos - VE das Ameaças ($33.934) Riscos - VE das Ameaças ($33.934)

Riscos - VE das Oportunidades $194.500 Riscos - VE das Oportunidades $194.500 Riscos - VE das Oportunidades $94.500

Valor Esperado do Projeto com Riscos $660.566 Valor Esperado do Projeto $657.366

Melhor Caso $710.000 Melhor Caso $706.800

Pior Caso $461.580 Pior Caso $458.380

Impacto Total dos Riscos Valor Impacto Total dos Riscos Valores Impacto Total dos Riscos (Real) Valores

Ameaças $38.420 Impacto Previsto das Ameaças $38.420 Impacto Real das Ameaças $0

Oportunidades $210.000 Impacto Previsto das Oportunidades $210.000 Impacto Real das Oportunidades $100.000

Reservas Planejadas Valores Reservas Ainda não Realizadas Valores

VE Reserva de Contingência $500 VE Reserva de Contingência $500

VE Reserva de Aproveitamento $0 VE Reserva de Aproveitamento $0

Valores com Reservas (Conting. e Aprov.) Valores Valores com Reservas (Conting. e Aprov.) Valores

Valor Esperado do Projeto $656.866 Valor Esperado do Projeto $656.866

Melhor Caso $706.800

Pior Caso $457.880

Reserva Gerencial $0 Reserva Gerencial Restante $0

Valores com Reservas + Reserva Gerencial Valores Valores com Reservas + Reserva Gerencial Valores

Valor Esperado do Projeto $656.866 Valor Esperado do Projeto $656.866

Melhor Caso $706.800

Pior Caso $457.880

Painel de Controle
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Figura 11: Simulação de Monte Carlo 

Fonte: http://slideplayer.com.br/slide/1470299/ (2011) 

2.5.2.3 Árvore de Decisão 

 Também é uma ótima ferramenta que pode ser aplicada em projetos de manutenção, 

principalmente para aquisição ou não de componentes no estoque. 

 Essa ferramenta é simples e através do valor esperado dos riscos, pode-se através de 

um diagrama montar a árvore de forma que a solução é direta, através de comparação de 

valores. 

 Usa-se caixas para representar as decisões e círculos para os eventos. Precisa 

necessariamente saber a probabilidade de acontecer tal evento e seu impacto. 

 



27 

 

 

Figura 12: Exemplo de Árvore de Decisões 

Fonte: O Autor (2016) 

  

 

Construir R$98.000,00

Não Construir R$0,00

90% R$0,00

10% R$20.000,00

20% R$0,00

80% R$250.000,00

Aprovado

Aprovado

Reprovado

Reprovado

=R$0,00

=R$0,00

=R$2.000,00

=R$200.000,00

Árvore de Decisão
Custo construção protótipo= R$98.000,00

Probabilidade de aprovação do cliente: Com protótipo = 90% / Sem protótipo = 20%
Custo do retrabalho apóes teste de aceitação: Com protótipo = R$20.000,00 / Sem protótipo = R$250.000,00
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3. CONCLUSÕES 

 Concluísse que a área da manutenção não é mais um mal necessário e sim, uma das 

áreas mais importante de uma indústria automobilística, a qual é responsável pela 

estabilização das máquinas e equipamentos que transformam pedaços de metais em 

verdadeiros corações chamados motores. E também pode-se chegar à conclusão que projetos 

de manutenção são capazes de serem realizados e contribuírem para o progresso da empresa.  

 Tais projetos possuem de sobra abertura para utilizarem ferramentas e até toda 

estrutura de Gestão de Projetos, não ficando contando com a sorte de tudo estar certo nos dias 

de intervenções, dias esses de desespero no qual artifícios emergenciais são fortemente 

realizados e infelizmente ficando para sempre. 

 Com isso a manutenção passa a fazer parte da elite de departamentos que possuem 

projetos capazes de gerar ganhos e reduzir as perdas que são muitas em uma empresa. 

Também é claro, ocorrendo o desenvolvimento dos colaboradores que crescem e passão a 

ocupar funções de grandes responsabilidades. 

 Gestão de Projetos é então capaz de transformar qualquer área com pouca organização 

em fonte de reabilitação trazendo de volta a motivação para reconquista de progresso. 
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4. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

A Gestão de Projetos em uma área de manutenção de uma empresa de usinagem de 

peças para fabricação de motores a combustão, também pode ser facilmente aplicada em 

outros modelos de empresas tais como de papel, siderúrgica, de cimento e até mesmo 

agropecuária. A indústria de óleo e gás já se encontra disparada na liderança de Gestão de 

Projetos pois utilizam fortemente esse processo já a algum tempo. 
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