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 Resumo: A evolução das questões relacionadas com a responsabilidade social, expressas 
aqui na gestão ambiental, associada à evolução dos processos produtivos vem obrigando a 
manutenção industrial a um desenvolvimento constante, como pode ser observado em sua 
evolução histórica. Diversas técnicas, programas e/ou ferramentas, como a Manutenção 
Preventiva, Preditiva, Análise de Falhas, TPM entre outras auxiliaram a Manutenção 
Industrial a se firmar em um solo que para muitas outras áreas é de difícil compreensão e 
ação. Contudo, a manutenção industrial, diante dessa reorganização empresarial vem 
buscado esta consolidação como unidade de negócio. Estas técnicas e/ou ferramentas, 
surgiram para que a Manutenção Industrial pudesse manter o nível de atendimento que dele 
se espera, mesmo diante da constante evolução tecnológica observada na atualidade.  
Um nova tendência vem surgindo e apresentando um novo cenário de mudança - 
preocupação ambiental - o que vem forçando empresas a adequações para atendimento a 
exigências de ordem geral (localização, área, etc) além da legal.  
Este trabalho apresenta uma proposta de alguns indicadores ambientais que poderão servir 
de base para tomada de decisão para os gestores da manutenção industrial. 
 
Palavras-chave  Manutenção industrial; Responsabilidade social; Meio ambiente; 
Indicadores de desempenho. 

1. Introdução 
O objetivo principal de quase a totalidade das empresas é ter a maior lucratividade 

possível. Uma das formas de alavancar esta lucratividade está associada à busca pela 
maximização dos recursos disponíveis, quer sejam materiais ou humanos. Parte desta busca 
passa diretamente pela minimização de desperdícios, outra no planejamento das ações para 
melhor aproveitamento de equipamentos e instalações e outra, ainda, passando pelas ações de 
manutenção na forma de disponibilização dos equipamentos para o processo. Entretanto, para 
que seja possível às empresas identificar e suprimir desperdícios, é necessário que se conheça 
os resultados dos gastos ou investimentos, os pontos de desperdício, as fragilidades e 
fraquezas e, até mesmo, as virtudes, ou seja, é necessário que as empresas conheçam seus 
processos e sub-processos.  

Diante desta necessidade de conhecimento da capabilidade é que surgem os 
indicadores como ferramentas de auxílio e controle propondo, além da mensuração, o 
entendimento e o acompanhamento dos resultados. E, em outra vertente, tornando-se não 
apenas ferramentas de medição, mas, também, compondo o modelo motivacional 
disseminando OBJETIVOS e estimulando os colaboradores ao cumprimento destes, já que, 
cada vez que os objetivos são divulgados e reconhecidos, acabam por se tornarem “metas” ou 
“desafios” a serem conquistados e superados.  

Outra possibilidade é a utilização destes indicadores como forma de posicionamento 
da empresa face aos seus concorrentes – benchmark –, podendo determinar mudanças de 
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políticas, buscando-se novos caminhos para a empresa. 

Isolando-se o setor da Manutenção Industrial, que se utiliza também de indicadores 
com os mesmos objetivos já apresentados, destaque-se o comentário de Kardec, Flores e 
Seixas (2002) acerca dos indicadores de manutenção, reforçando que são desenvolvidos e 
utilizados por gerentes (tomadores de decisão), visando a atingir metas operacionais definidas 
pelas empresas (objetivos). 

Dada a rapidez das mudanças organizacionais, políticas, econômicas, sociais, etc., 
cabe aos gestores da Manutenção Industrial, estar cada vez mais preparados para se utilizarem 
das melhores práticas na condução do negócio. Esta necessidade obriga a melhorar o 
planejamento, a programação, o controle, o acompanhamento, a execução, além de outros 
pontos específicos dentro da manutenção. Nesse ponto é que se apresentam os indicadores, 
fornecendo os subsídios que irão direcionar tais mudanças, possibilitando a almejada 
maximização dos recursos e a melhoria dos resultados globais. 

Para classificar estes indicadores ou determinar sua importância e real aplicabilidade, 
utilizaremos uma definição de Pontes (2002), que aponta esta necessidade como estando 
baseada na discussão de que: “Melhores resultados ou resultados que possam manter a 
empresa competitiva no negócio em que atua deve ou devia ser uma busca constante das 
organizações, principalmente nesta época em que a globalização da economia impôs a busca 
da competitividade nas empresas, sob pena de não sobreviverem”. 

 

2. A utilização de indicadores e Avaliação do desempenho 
Diante do cenário globalizado o tema - avaliação de desempenho - assume grande 

importância. Para Pontes (2002), na década anterior houve uma relegação a segundo plano do 
uso de indicadores de desempenho devido a inúmeras controvérsias ocorridas com a 
implantação de metodologias inadequadas às reais necessidades organizacionais, incluindo-se 
nestas a formatação dos próprios indicadores. Nessa nova ordem empresarial, uma 
metodologia qualquer não serve mais. As empresas necessitam de uma metodologia que não 
só eleve o nível de produtividade, qualidade e satisfação dos clientes, como também o nível 
de motivação das pessoas, e que tudo culmine com o atendimento dos objetivos pela busca de 
resultados que reflitam diretamente no sucesso cada vez maior da empresa. 

Dentre essas metodologias pouco ou quase nada se abordava nas questões relacionadas 
à manutenção industrial com aspectos ambientais, ficando a discussão restrita às publicações 
e/ou periódicos técnicos voltados à área, cabendo aos manutentores, um trabalho quase 
solitário com poucos reflexos para alguns gestores posicionados nas altas esferas 
administrativas que, muitas vezes, não têm, sequer, o conhecimento dos resultados alcançados 
pelas equipes de manutenção, fazendo lembrar apenas nos casos em que houve falhas e, que, 
por ventura, geraram impactos diretos ao processo, ou seja, lembra-se da manutenção apenas 
na falha e muito pouco na estabilidade do processo. 

Questões técnicas e operacionais já vêm sendo discutidas há um certo tempo dentro 
dos fóruns de discussão e treinamento de manutenção no Brasil, mas registro seja feito, pois 
quando o tema se relaciona com as questões ambientais, a movimentação foi muito lenta 
deixando para trás a possibilidade de atuar diretamente nestas questões desde o início das 
discussões. Como registro a própria Associação Brasileira de Manutenção (ABRAMAN), 
fundada e em atividade desde 1985, não inclui no Documento Nacional de 2005 nenhuma 
forma de menção de questões ambientais e apenas para Congresso Nacional de Manutenção 
de 2006, passa a criar uma área temática para receber trabalhos específicos sobre a temática 
ambiental. 
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3. Objetivo 
O objetivo deste trabalho é apresentar a proposta de indicadores ambientais para a 

gestão da manutenção industrial, voltada ao cenário industrial atual, verificados através da 
necessidade de replanejamento de ações, montagem de planejamentos estratégicos para o 
futuro e divulgação de suas ações e seus ganhos com essa interação. 
 
4. Conceituação de indicadores 

Indicadores trata-se de importantes mecanismos para as organizações planejarem suas 
ações e controlarem seus processos – geralmente produtivos -, estando diretamente ligados à 
noções de qualidade. 

Por permitirem a obtenção de resultados quantitativos os indicadores acabam por 
serem fundamentais para a análise do desempenho, subsidiando a tomada de decisão e o 
replanejamento das ações (TAKASHINA E FLORES, 2005). Nota seja feita, que para as 
questões ambientais se dispõe de muita margem para replanejamento, uma vez que desvios 
podem estar associados a acidentes e/ou agressões ambientais relacionados diretamente com a 
geração de passivos. 

A mesma noção de qualidade pode ser observada para a manutenção que apresentou 
também um histórico evolutivo de utilização de indicadores, tendo muitas de suas ações 
baseadas em resultados obtidos por estes. 

Dentro da manutenção, muito já se discutiu e se discute sobre índices de desempenho. 
Existe uma clara preocupação por parte de seus gestores quanto ao monitoramento de 
desempenho, principalmente face às exigências operacionais, ou seja, o quanto se é eficiente 
ou eficaz perante os processos produtivos.  

Nesta linha encontram-se vários indicadores que apresentam seus resultados face as 
questões Operacionais, Financeiras, Humanas, Qualidade, etc., mas o mesmo não se observa 
para a questão de monitoramento de sua eficácia ambiental – foco deste trabalho. 

 
5. Indicadores operacionais  

Segundo Tavares (1999) existem classes nas quais são divididos os indicadores 
operacionais, uma destas classes, classificam-nos como “índices de classe mundial”, pois 
tratam daqueles que são utilizados segundo a mesma expressão em vários países inclusive no 
Brasil. Usualmente são estes que recebem maior atenção por serem mais utilizados e 
difundidos entre os países que reconhecem a importância da manutenção. Os mesmos podem 
ainda ter uma nova divisão fazendo referências à análise específica da gestão dos 
equipamentos,  outros à gestão de custos, outros de qualidade, e assim por diante. 

Ilustrando a discussão, a tabela 01 apresenta a visão das empresas quanto aos 
PRINCIPAIS indicadores de desempenho utilizados no Brasil. Deve ser salientado que a 
tabela apresenta apenas os mais utilizados, já que é muito provável que as empresas utilizem 
mais de um indicador para balizar as atividades de manutenção.  
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TABELA 1 - Principais Índices de Desempenho Utilizados pela Manutenção 

 Tipo 1995 1997 1999 2001 2003 2005 
Custos 26,5% 26,5% 26,3% 25,9% 21,5% 22,0% 
Disponibilidades Oper. 25,2% 24,7% 22,6% 23,2% 19,6% 19,8% 
Freqüência de Falhas 17,5% 12,2% 14,2% 16,2% 11,7% 12,2% 
MTBF - - - - 11,9% 11,7% 
MTTR - - - - 9,6% 11,5% 
Satisfação Clientes 13,9% 11,0% 11,8% 11,9% 8,6% 8,1% 
Backlog 8,1% 6,6% 9,9% 10,4% 9,3% 6,9% 
Retrabalho 9,1% 5,7% 8,4% 8,9% 6,1% 6,7% 
Não Utilizam - 2,1% 2,8% 1,2% 1,6% 0,7% 
Outros Indicadores - 11,3% 4,9% 2,2% 0,2% 0,5% 
 
Fonte: Documento Nacional - ABRAMAN (2005). 

 

6. Indicadores ambientais 
Para as questões ambientais e sua relação com a manutenção, o tema encontra-se em 

uma fase bastante incipiente, assim sendo, objetivando traçar paralelos para chegar até a 
proposta, as referências passarão a ser feitas face à Norma ISO 14.001:2004, que tal como a 
ISO 9001:2000 também não faz referências diretas à manutenção industrial.  

Especificamente, para as questões de indicadores, em seu parágrafo 4.3.3 Objetivos, 
metas e programa(s), traz que “A organização deve estabelecer, implementar e manter 
objetivos e metas ambientais documentados, nas funções e níveis relevantes na organização” 
e, que “Os objetivos e metas devem ser mensuráveis, quando exeqüíveis, e coerentes com a 
política ambiental, incluindo-se os comprometimentos com a prevenção de poluição, com o 
atendimento aos requisitos legais e outros requisitos subscritos pela organização e com a 
melhoria contínua”. O fato é que existe uma exigência incutida no parágrafo, apenas deixando 
sob a responsabilidade da empresa determinar quais indicadores devem ser criados, com quais 
metas, quem serão os responsáveis, além da disponibilização de meios e determinação de 
prazos para serem atingidos. 

As exigências diretas feitas pela ISO 14001:2004 são até abstratas se comparadas com 
a importância do tema, desta forma buscaram-se na ISO 14031:2004, novos subsídios para 
formatar uma proposta conceitual.   

A norma ISO 14031:2004 oferece algumas contribuições  que podem ser utilizadas. A 
primeira são as definições utilizadas para: 

TABELA 2 - Termos e Definições para Indicadores Ambientais 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NBR ISO 14031:2004 
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Em seus anexos a Norma ISO 14031:2004, especificamente no item A.4 – Exemplos 
de indicadores para ADA (Avaliação de Desempenho Ambiental), oferece como forma 
ilustrativa uma série de exemplos de indicadores. Na análise desta Norma pode-se observar 
algumas citações – mesmo que vagas – às atividades de manutenção, exemplo desta está na 
figura A.1 – As operações da organização (com detalhes adicionais) que faz referências 
diretas às instalações físicas e equipamentos incluindo diretamente a manutenção. Já no item 
A.4.3.2.4 Instalações físicas e equipamentos, sugere indicadores para a mediação de “número 
de partes de equipamentos com peças projetadas para fácil desmontagem, reciclagem e 
reutilização”, também “número de horas por ano em que uma peça específica do 
equipamentos está em operação”, ou até o “número de horas de manutenção preventiva dos 
equipamentos por ano”. O fato é que, apenas a citação, pode ser utilizada para alavancar 
situações para a inserção da manutenção no contexto utilizando-se para tanto um grupo de 
indicadores um pouco mais específicos e indicados para a função manutenção.  

Embora a avaliação de desempenho ambiental seja um processo de gestão interna à 
empresa, constituindo-se em ferramenta destinada a prover a gestão com informações reais e 
mensuráveis em relação a uma base e/ou critérios estabelecidos, que mostrarão se, ao longo 
do tempo, o desempenho ambiental da empresa está indo ao encontro desses parâmetros 
(BOOG e BIZZO, 2004), estas sugestões oferecidas pela Norma ISO 14031:2004, visam 
auxiliar na construção do grupo de indicadores a se utilizar. 

 

7. Necessidade de indicadores ambientais 
Atualmente, é crescente a necessidade de demonstrar ao mercado e à sociedade o 

quanto a empresa tem se envolvido e até mesmo contribuído para as questões ambientais. 
Existem constatações de que a sociedade vem sendo a maior impulsionadora de ações 
prevencionistas por parte das empresas, amparada por questões legais vem ao final atuando 
como catalisador para prover ou até mesmo impor às empresas que operem dentro de 
condições ecologicamente corretas. 

O importante é que ações vêm sendo tomadas, algumas eficazes outras nem tanto, mas 
cada vez mais as empresas são pressionadas a atuarem dentro de parâmetros restritivos, 
deixando claro a necessidade do monitoramento e o controle eficaz para as ações tomadas. 

Alguns modelos ainda deverão ser elaborados para atenderem a estas questões, uma 
vez que as atuais metodologias contábeis restringem-se ainda aos dados microeconômicos, 
sem valorar os aspectos ambientais e sociais. O mesmo ocorre em sistemas de contas 
nacionais que não captam ainda os custos ambientais gerados pelo uso do capital natural 
como corpos d’água, por exemplo. Estima-se que em um futuro próximo, no entanto, isso 
possa mudar. Exemplo dessa mudança são as discussões cada mais inflamadas de conceitos 
“poluidor pagador” ou mesmo os casos já observados da cobrança do uso da água de corpos 
de rios.  

Estudos vêm sendo feitos discutindo quais as melhores ou ideais formas de 
sistematizar a contabilidade ambiental nos países. Para isso, será preciso que as empresas 
forneçam dados desagregados dos indicadores. Ao estimar o consumo de capital natural, gera-
se um indicador de quanto da sustentabilidade está sendo trocada por consumo presente. Este 
indicador (consumo de capital natural) pode orientar os esforços de investimentos ambientais 
necessários para manter um nível sustentável de capital natural (CEBDS, 2002). 

Por outro lado, observa-se a recente Lei Estadual número 12.183 sancionada em 
29/12/2005 (DOE, 30/12/2005), determina a cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos no 
Estado de São Paulo. Esta Lei prevê a cobrança, a partir de 2006, para consumidores urbanos 
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e industriais, pelo uso de água de rios, represas, aqüíferos e poços. A cobrança pelo uso da 
água já acontece na Europa há 30 anos, no Brasil terá apenas um caráter educativo visando a 
incentivar a adoção de tecnologias limpas que favoreçam a racionalização do uso da água. 
Segundo se tem veiculado pelos meios de comunicação, o valor não deverá passar de R$ 
0,015/m³, de maneira a não causar impactos econômicos significativos para os processos 
produtivos. 

Se havia motivos claros para a medição de desempenho, esta nova Lei Estadual nos 
oferece um dos maiores deles, o financeiro, para adoção de critérios de medição de 
desempenho.  

 

8. Sugestão de criação de indicadores ambientais 
Antes da apresentação dos indicadores surge a necessidade de se fazer algumas 

considerações sobre a dinâmica de coleta de dados. 

A primeira consideração a ser feita trata do centro das questões, como pôde ser visto 
anteriormente, se considerada apenas as exigências de Normas, a relação entre a manutenção 
industrial com questões ambientais é bastante vaga ou quase inexistente. Como a proposta 
central deste trabalho não é apenas atendimento a Normas – mesmo que os indicadores 
possam ser utilizados para tal –, mas sim permitir que os gestores da manutenção tenham  
dados à sua disposição que lhes permitam traçar estratégias de atuação e consolidação da 
manutenção como unidade de negócio para as empresas. 

Neste sentido, poderá se constatar que os indicadores a serem apresentados têm as 
mesmas características dos indicadores já utilizados atualmente pela manutenção, só que com 
o foco direcionado para as questões ambientais. 

Ponderando as possíveis vantagens que poderiam ser obtidas a partir do conhecimento 
dos resultados dos indicadores propostos, surgem dois que podem ser relacionados: Primeiro 
a possibilidade de inserção da manutenção em uma das questões que mais toma vulto  no 
cenário das empresas brasileiras; e o Segundo trata de firmar a área de manutenção como 
unidade de negócio por possibilitar a partir de sua inserção no cenário ambiental, a redução da 
possibilidade de geração de passivos ambientais. 

Tratando especificamente dos indicadores, deve ser destacado que Bonifácio (2005) 
propôs em detalhes alguns dos indicadores que são apresentados na Tabela 3 e que do 
trabalho de Takashina e Flores (2005), outras idéias podem ser extraídas além de formulários 
padrão que podem ser adaptados contendo as informações sobre cada um dos indicadores e 
seus respectivos comentários. 

TABELA 3 - Indicadores Sugeridos 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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Nas figuras 1, 2, 3 e 4 apresentam-se exemplos de utilização de alguns indicadores 
propostos na Tabela 3, com detalhes técnicos de orientação além de apresentar no final do 
formulário um gráfico evolutivo e comparativo das marcas relacionadas ao indicador em 
questão. 

 

REGISTRO DE INDICADORES 
Unidade Percentual Periodicidade Mensal 
Título Disponibilidade operacional para os equipamentos de proteção ambiental. 
Cálculo  
       Total de Horas de Operação       X 100 
        Total de Horas Disponíveis 
Origem dos dados Diferença entre as horas disponíveis e as horas de operação de todos os equipamentos  e 

sistemas de proteção ambiental.  
Critério para estabelecimento de metas 
 Resultado médio do ano anterior  +  (100 – Resultado médio do ano anterior x 0,10) 
Referência para comparação 
 Referências externas Documento Nacional ABRAMAN. Demais setores da Unidade. 
Métodos de coleta dos dados 
 Soma das horas de operação de todos os equipamentos e sistema de proteção ambiental face as horas 

disponíveis para operação. 
Método de análise 
 Verificação do resultado face à meta e à tendência deste. 
Metodologia de uso 
 A Manutenção em conjunto com a Operação analisam as tendências do indicador, verificando novas 

necessidades de atuação para o grupo de equipamentos. Deste pode-se verificar isoladamente 
equipamentos ou grupo deles que possam estar necessitando de atenção diferenciada. 

Justificativa 
 Tal como os equipamentos dos processos produtivos os equipamentos e sistemas de proteção ambiental 

devem ter o maior rendimento possível, diferenciando-se pelo fato de que o impacto é totalmente 
diferente já que os equipamentos e sistemas de proteção quando falham, estarão incorrendo em 
possíveis acidentes ambientais com conseqüências, inclusive, financeiras, ou seja, na forma de geração 
de passivos a serem resgatados. 

Público alvo Manut. / Produção / Meio Ambiente Responsável  Manutenção Industrial 
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FIGURA 1 - Modelo de planilha de acompanhamento de indicador - detalhamento e gráfico evolutivo 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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REGISTRO DE INDICADORES 

Unidade  Porcentagem Periodicidade Mensal 
Título Volume de planos preventivos associados aos equipamentos e sistemas de proteção 
 ambiental. 

Cálculo  
          Total de equipamentos por criticidade             X 100 

     Total de planos preventivos para a criticidade 

Origem dos dados Quantificação do número de planos preventivos junto ao sistema de manutenção.  

Critério para estabelecimento de metas 
 Não possui meta para a relação. 

Referência para comparação 
 Não possui referências externas. Feita a primeira medição esta passa a ser referência para as 
demais. Pode-se utilizar a evolução da disponibilidade e indisponibilidade. 

Métodos para coleta dos dados 
 A partir da quantificação do volume junto ao sistema de manutenção aplica-se a fórmula 
verificando a abrangência dos planos. 

Método de análise 
 O resultado da relação deve ser observada por criticidade uma vez que maior atenção deverá ser 
dada aos mais importantes. Um complemento à medição, é a verificação em conjunto com o resultado da 
Disponibilidade operacional e Indisponibilidade por motivos de manutenção. 

Metodologia de uso 
 Análise o volume dos planos preventivos face aos equipamentos em conjunto com a tendência 
dos demais indicadores sugeridos, casos estes estejam asilando negativamente pode sugerir a 
necessidade de promover uma revisão dos Planos preventivos. 

Justificativa 
 Manter a atenção sobre os planos elaborados pode garantir a sua eficácia. Em muitos casos os 
planos são elaborados segundo uma característica de momento ou projeto, características estas que estão 
em constante mutação, obrigando que os planos também sejam ajustados.  
Público alvo Manutenção Industrial Responsável  Manutenção Industrial - PCM 
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FIGURA 2 - Modelo de planilha de acompanhamento de indicador - detalhamento e gráfico evolutivo 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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REGISTRO DE INDICADORES 

Unidade  Porcentagem Periodicidade Semestral 
Título Distribuição dos equipamentos pela criticidade atribuída. 

Cálculo  
         Total de equipamentos Criticidade n         X 100 

         Total de equipamentos de proteção 

Origem dos dados  Inventário realizado para estruturação dos sistema de manutenção.  

Critério para estabelecimento de metas 
 Apenas referencial. Não possui meta para a distribuição. 

Referência para comparação 
 Não possui referências externas (talvez no futuro esteja no Documento Nacional). Feita a 
primeira medição esta passa a ser referência para as demais. 

Métodos de coleta dos dados 
 A partir da checagem (auditoria) do inventário, executado pela manutenção para verificação do 
sistema informatizado. Sugere-se a utilização da distribuição usual, onde os equipamentos de maior 
importância utiliza-se “A” e o de menor “C”. 

Método de análise 
 Verificação do resultado da distribuição dos equipamentos por criticidade. Um complemento à 
medição, é a verificação da abrangência dos planos preventivos destinados aos equipamentos de maior 
criticidade. 

Metodologia de uso 
 A manutenção verifica a distribuição e se a forma de atuação para os principais está de acordo 
com sua importância. Os extremos são analisados, ou seja, numero excessivo ou e exíguo para os de 
classe “A” devem despertar a atenção para novas análises. 

Justificativa 
 Distribuir equipamentos por criticidade é uma boa prática dentro da manutenção, permitindo que 
os melhores recursos e/ou ferramentas sejam aplicados nos principais equipamentos, maximizando a 
utilização dos recursos disponíveis. 
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FIGURA 3 - Modelo de planilha de acompanhamento de indicador - detalhamento e gráfico evolutivo 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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REGISTRO DE INDICADORES 

Unidade Porcentagem Periodicidade Semestral 
Título Participação dos equipamentos e sistemas de proteção ambiental face ao inventário  total da 
planta. 

Cálculo  
         Total de equipamentos de proteção      X 100 

           Total de equipamentos da planta 

Origem dos dados  Inventário realizado para estruturação dos sistema de manutenção.  

Critério para estabelecimento de metas 
 Apenas referencial. Não possui meta quanto a relação. 

Referência para comparação 
 Não possui referências externas (talvez no futuro esteja no Documento Nacional). Feita a 
primeira medição esta passa a ser referência para as demais. 

Método de coleta dos dados 
 A partir da checagem (auditoria) do inventário, executado pela manutenção para verificação do 
sistema informatizado. 

Método de análise 
 Verificação da relação dos equipamentos e sistemas de proteção ambiental face o total geral da 
planta. 

Metodologia de uso 
 A manutenção verifica a participação destes face o total da planta, dimensionando os recursos 
necessários para o perfeito atendimento, assegurando que este grupo de equipamentos operem conforme 
especificado.   Em uma segunda linha pode-se forçar a verificação regular do inventário da planta, tendo 
certeza de que não existem equipamentos desconhecidos para o sistema de manutenção. 

Justificativa 
 O principal propósito é o dimensionamento da mão-de-obra, inclusive verificando a necessidade 
de inclusão de equipes direcionadas, além de forçar a verificação do invetário garantindo que não 
existam equipamentos “órfãos”, ou seja, que não existam para o sistema de manutenção e 
consequentemente não são verificados, podendo vir a falhar e gerar passivos ambientais a serem 
resgatados. 
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FIGURA 4 - Modelo de planilha de acompanhamento de indicador - detalhamento e gráfico evolutivo 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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Muitos outros indicadores poderiam ser sugeridos mas, talvez estes estivessem mais 
associados ao setor de Meio Ambiente, desta forma a sugestão se restringirá aos apresentados 
anteriormente, já que, estes sim, estão diretamente relacionados com a manutenção industrial. 
O fato é que, cada vez mais, a manutenção industrial deve intensificar sua relação com as 
questões ambientais e a formação de indicadores que possam favorecer seus processos 
decisórios e de sua atuação/preocupação. 

 

9. Considerações finais 
Tecnologicamente, as indústrias evoluíram com uma intensidade incrível nos últimos 

anos, sendo que, após muito crescimento e desenvolvimento, lhes foram impostas restrições 
de sutentabilidade, ou seja, o crescimento é permitido desde que sejam mantidas as condições 
do meio ambiente. Um novo cenário, uma nova exigência, com os mesmos atores sociais 
presentes e esta é mais uma possibilidade para a manutenção industrial. É nesse contexto que 
o trabalho se insere oferecendo a possibilidade de criação de indicadores que possam dar 
vistas aos resultados obtidos pela manutenção em sua relação com as questões ambientais.  

A criação de indicadores possibilita não apenas poder observar o desempenho mas, 
acima de tudo, traçar tendências para replanejar ações, montar planejamentos estratégicos 
para o futuro e divulgar suas ações e seus ganhos consolidando-se como unidade de negócio 
para as empresas. No atual estágio em que se encontram as exigências e questões ambientais, 
não é mais admissível que a manutenção industrial não se insira clara e abertamente na 
discussão, disponibilizando suas melhores técnicas e ferramentas para permitir que a empresa 
tenha a tranqüilidade necessária para produzir sem a preocupação da geração de passivos que 
se necessite resgatar no futuro. 

O foco deste artigo foi apresentar alguns indicadores que pudessem traçar tendências e 
permitir uma atuação proativa com possibilidade de ganho, que nada mais é que a busca pela 
obtenção de resultados favoráveis que, geralmente, são associados às questões financeiras, e 
por conseqüência - competitividade. 
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