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RESUMO  

 

Há muito se fala e reconhece a mão de obra em atividades de Operação & 

Manutenção como uma das principais “ferramentas” para se obter um bom resultado 

no trabalho prestado. 

 

A criteriosa seleção de bons profissionais pela área de Recursos Humanos, 

destacando não somente a formação escolar, como também o perfil individual e o 

potencial de absorção / aprendizado e desenvolvimento ao longo do contrato são, de 

fato, diferenciais que aumentam as possibilidades de um bom resultado. 

 

No entanto, estas importantes “ferramentas”, que são, na realidade, pilares em nossa 

área de atuação, necessitam também de um acompanhamento / de uma supervisão 

que atue por resultado, fornecendo o “feedback” necessário ao profissional, no tempo 

certo. 

 

A ferramenta de gestão aqui apresentada, denominada como “Programa de Melhoria 

Contínua” ou simplesmente PMC, fundamentada nos princípios de auditoria técnica 

em contratos de O&M para o desenvolvimento de colaboradores e fornecedores, 

assim como na aplicação da ferramenta de confiabilidade FMEA (Failure Mode and 

Effect Analysis), foi desenvolvida para auxiliar gestores na árdua tarefa de 

supervisionar e proporcionar resultados na operação. 

 

 

 

 

PALAVRAS CHAVE: Operação, Manutenção, Auditoria, Gestão, Resultados 
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ABSTRACT  

 

For a long time, Operation & Maintenance manpower capacity and ability has been 

recognized as one of the most important “tools” to achieve good and expected results. 

 

In this sense, the criteria which has been used by human resources to hire good 

professionals and technicians does not consider only the technical graduation 

(technical schools) but also the personal profile, the ability to work as a team and the 

capacity to absorb knowledge and grow as faster as possible. These are important 

points that may give a differential condition to your company and make it more 

competitive. 

 

However, these important “tools” considered as pillars in a structured operation and 

maintenance contract, also require an adequate and continuous supervision / 

management, looking forward to achieve results and giving the right and quickly 

feedback to our teams and professionals. 

 

This presented management tool, named as “CONTINOUS IMPROOVEMENT 

PROGRAM“ or simply PMC, was developed and based on technical audits principles, 

as well as on the reliability tool FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), in order to 

help managers to evaluate O&M services, to provide an improvement to O&M vendors 

and professionals, and to provide expected results for their operation. 

 

 

 

 

Key Words: Operation, Maintenance, Audit, Management, Results 
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INTRODUÇÃO	  (OBJETIVO	  PRINCIPAL)	  
	  

Desenvolver uma ferramenta informatizada de gestão, abrangente à todas as 

modalidades de engenharia de O&M e aplicável através de um processo de auditoria 

interna periódica, que possibilitasse uma rápida obtenção de seu resultado, agilizando 

o processo de “devolutiva” (feedback) aos profissionais ou contratos auditados. 

 

Esta ferramenta deveria também contemplar conceitos de confiabilidade aplicados à 

O&M, eliminando a subjetividade e “pareceres pessoais” durante o processo de 

avaliação. 

 

A sua utilização deveria ser simples e de fácil compreensão, utilizando-se de 

fundamentos do “pacote Office”, permitindo o seu acesso através de dispositivos 

compactos, de mão, com “Windows mobile” e aplicativos Office. 

 

Para as modalidades de mecânica, elétrica e hidráulica, a ferramenta deveria 

contemplar não só os aspectos técnicos da operação e manutenção (execução de 

rotinas, o estado de conservação e operação, etc), mas também a aderência das 

áreas e sites técnicos à legislação e Normas Técnicas em vigor. No caso específico da 

manutenção civil, além da aderência aos requisitos legais, o dispositivo de avaliação 

deveria enfatizar e cobrar a necessidade de elaboração de rotinas periódicas e 

preventivas de inspeção em diversos pontos importantes da edificação, vislumbrando 

a antecipação de problemas. 

 

Toda a premissa e pressupostos acima tinham como meta principal o aculturamento 

das equipes de O&M em cada um dos contratos avaliados pelo profissional auditor. A 

crença em ter uma mão de obra capacitada à desenvolver o seu papel permeou, 

desde o princípio, o desenvolvimento desta ferramenta. 

 

Por esta razão, preocupados com o crescimento de suas equipes, o nome sugerido 

para a ferramenta não continha a palavra auditoria, sendo então escolhido o nome de 

“Programa de Melhoria Contínua – PMC”. 
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ABRANGÊNCIA	  
 

A premissa para o desenvolvimento e implantação desta ferramenta considerou 

a abrangência de todas as modalidades de manutenção, assim como itens 

referentes a documentação legal, documentação técnica e aspectos voltados à 

organização e adequação de ambientes técnicos. 

 

Figura 1 – Exemplo de uma das telas principais da ferramenta – Itens Avaliados 

 

Conforme demonstrado no exemplo de tela acima (Fig. 1), o sistema desenvolvido 

possui a seguinte abrangência: 

 

 Documentação Legal 

 Documentação Técnica 

 Elétrica – Entrada de Energia 

 Elétrica – Sala de Transformação 

 Elétrica – Sala de Painéis 

 Elétrica – Shafts 

 Elétrica – Quadros Elétricos Secundários 
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 Elétrica – Cobertura 

 Elétrica – Grupos Geradores 

 Elétrica – No Breaks e Baterias 

 Ar Condicionado – Central de Água Gelada 

 Ar Condicionado – Condicionador de Ar 

 Ar Condicionado – Tomada de Ar Externo 

 Ar Condicionado – Termo acumulação 

 Ventilação & Exaustão – Garagens 

 Ventilação & Exaustão – Pressurização de Escadas 

 Ventilação & Exaustão – Escadarias 

 Hidráulica – Reservatórios 

 Hidráulica – Salas de Bombas 

 Hidráulica – Shaft de Tubulação 

 Incêndio – Bombas de Sprinklers e Hidrantes 

 Civil – Cobertura 

 Civil – Fachadas 

 Civil – Caixilharia 

 Civil – Recepção 

 Civil – Áreas de Subsolos 

 

Para cada uma das modalidades de O&M acima, foram contemplados itens como 

documentação disponível nos locais (salas técnicas), o acesso restrito às áreas 

técnicas, a sua organização, condições de manutenabilidade (espaços, acessos, 

iluminação, etc), a execução dos planos de trabalho, a existência e adequação dos 

planos de operação e contingência, entre outros. 

 

Figura 2 – Exemplo de Planilha “ativa” para preenchimento no PDA ou dispositivo 
com Windows Mobile. 
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Por fim, o sistema foi concebido para atender a uma grande diversificação de projetos 

e clientes, permitindo ajustes e adaptações durante o percurso. 

Figura 3 – Vista de um dispositivo “pocket” com acesso ao sistema PMC (Cockpit) 

 

 

Figura 4 – Outra vista do dispositivo “pocket” - com acesso ao PMC (Amostragem) 
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METODOLOGIA	  APLICADA	  
 

Considerando a importante filosofia do FMEA – Failure Mode Effect Analysis, na qual 

se exige o envolvimento de especialistas para a determinação dos modos de falhas e 

níveis de criticidade, o processo de desenvolvimento de “ferramenta” PMC também 

contou com a participação de diferentes profissionais, os quais inicialmente elencaram 

os modos de falha e respectivas causas e efeitos para cada um dos sistemas objeto 

de estudo. 

 

Desta forma, de acordo com as diretrizes de confiabilidade aplicadas a ferramenta, 

foram definidas e executadas as seguintes etapas: 

 

1ª Etapa: 

 Definição do universo a ser contemplado pela ferramenta (abrangência) 

 Definição das equipes (especialistas) envolvidas no processo; 

 Elaboração de um cronograma de ações, no qual foram estabelecidas as 

responsabilidades: 

 

 

Figura 5 – Detalhe do cronograma de trabalho definido entre as partes 
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2ª Etapa: 

 Definição dos modos de falha, causas e efeitos para cada uma das 

modalidades estudadas, a partir de diversas “rodadas técnicas” entre os 

especialistas envolvidos; 

 A definição para as notas de Ocorrência, Detecção e Severidade a serem 

utilizadas com a ferramenta, a fim de que se pudesse definir o produto SOD 

(Severidade x Ocorrência x Detecção) para cada modo de falha, culminando na 

relação de prioridades para cada uma das modalidades de manutenção. 

 

 

Figura 6 – Definição de Notas para a aplicação da ferramenta 

 

3ª Etapa: 

 A elaboração das planilhas eletrônicas contemplando a relação de itens 

inspecionados, as opções de preenchimento (verdadeiro ou falso) e a 

totalização de pontos por item avaliado (multiplicação pelo total de pontos 

resultado do estudo do FMEA), fundamentado no grau de criticidade definido 

pela ferramenta de Confiabilidade; 
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Figura 7 – Exemplo de uma das planilhas elaboradas (Termo acumulação) 

 

 

Figura 8 – Detalhe da opção de preenchimento e da faixa de pontos estabelecida 
pelos especialistas (Atende – Não Atende) 
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 A simulação de preenchimento das planilhas com a finalidade de se avaliar o 

tempo e eventuais dificuldades no preenchimento, antes da consolidação; 

 
4ª Etapa: 

 A definição de um painel gráfico com funções gerenciais, ou seja, com a 

finalidade de demonstração dos resultados obtidos para a aplicação da 

ferramenta em uma operação específica, o que denominamos como “Cockpit”; 

 

 

Figura 9 – Vista geral da tela gráfica –“Cockpit”, com os resultados obtidos 

 

O conceito aplicado na avaliação de cada um dos itens inspecionados consiste na 

classificação, segundo o FMEA, em Atende, Atende Parcialmente e Não Atende, 

conforme ampliação de um dos gráficos acima, na Figura 10. 
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Figura 10 – Detalhe de um dos sistemas avaliados (Cockpit) 

 

5ª Etapa: 

 Teste da ferramenta em campo (operação exemplo – vide “Cockpit” 

preenchido); 

 Apresentação da ferramenta ao Cliente e o treinamento para a sua aplicação. 

	  

	  

RESULTADO	  ECONÔMICO	  /	  FINANCEIRO	  OBTIDO	  
	  
Por se tratar do desenvolvimento e implantação de uma nova ferramenta, em uma 

nova atividade a ser desenvolvida pelo Cliente (em meio à implantação do 

departamento de manutenção predial), não foi possível estabelecer um comparativo 

entre resultados econômicos financeiros anteriores. 
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BENEFÍCIOS	  OBTIDOS	  
 

Os principais benefícios resumem-se em obter:: 

 O rápido mapeamento de uma operação, seja ela nova ou referente a um 

contrato existente; 

 A agilidade na obtenção de resultados e no fácil diagnóstico da causa de uma 

avaliação inadequada; 

 A eliminação do aspecto “subjetividade” na avaliação da área de manutenção, 

condicionando o preenchimento das planilhas (verdadeiro ou falso) e atribuindo 

pesos em função do nível de criticidade resultante do estudo pelo FMEA; 

 A agilidade no “feedback” aos profissionais de O&M; 

 A possibilidade de se atuar com dispositivos do tipo “pocket” ou “note books 

portáteis” para a avaliação da O&M, minimizando a quantidade de impressões 

(formulários, planilhas, etc); 

 A disponibilidade de telas gráficas para a análise gerencial. 

 

VOLUME	  DE	  INVESTIMENTO	  ENVOLVIDO	  
	  
O investimento inicial para a “construção” da ferramenta a partir do conceito de 

confiabilidade na O&M, com a participação de todos os envolvidos, foi de 

aproximadamente US$ 18,000 (dezoito mil dólares), considerando a contratação da 

consultoria, o envolvimento do Staff do Cliente e demais custos indiretos 

(deslocamentos, passagens aéreas, hospedagens, etc). 

 

O investimento adicional para a sua operacionalização resume-se na aquisição de 

equipamentos portáteis (pockets ou Notebooks), na contratação de um profissional 

auditor de O&M, na infra-estrutura administrativa necessária, nos custos diretos e 

indiretos para a realização das auditorias e no treinamento (devolutiva) para as 

equipes ou contratos avaliados, atingindo ao montante mensal estimado em US$ 

6,500 / mês (seis mil e quinhentos dólares por mês), considerando a execução de no 

mínimo 4 (quatro) auditorias / mês. 
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ENCERRAMENTO	  
	  
	  
Este trabalho a ser submetido para a avaliação da comissão julgadora da 11a Edição 

da Conferencia Internacional da LARES, classificado na Categoria “PROPERTY & 

FACILITY MANAGEMENT”, consiste no relato de caso envolvendo a construção de 

uma ferramenta para a gestão de contratos de manutenção, desenvolvido por este 

signatário para atendermos nossos Clientes. 	  

	  

	  

	  

	  

	  
Alexandre	  M.	  F.	  Lara	  
 


