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RESUMO 
 
 

LEAN MAINTENANCE (MANUTENÇÃO ENXUTA) – APLICAÇÃO DAS FERRAMENTAS LEAN 
EM AMBIENTE DE MANUTENÇÃO DE UMA INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS RESUMO A 
grande maioria das empresas que buscam permanecer no mercado, com uma quota de 
participação estável ou crescente, deve ter um desempenho de classe mundial. Isso significa 
caminhar de uma “determinada performance” para a “melhor performance”. Uma empresa 
fabricante de autopeças de origem francesa situada no Vale do Paraíba, buscando a melhor 
performance possível, viu-se necessário a aplicação de indicadores e ferramentas para atingir 
este objetivo em seu setor de manutenção industrial. Portanto, o objetivo deste trabalho será 
demonstrar, de forma resumida, a aplicação de alguns indicadores e uma ferramenta ainda 
pouco conhecida no Brasil no setor de manutenção, a “Lean Maintenance”. Lean maintenance, 
ou manutenção enxuta, possui os mesmos conceitos da Lean Manufacturing, porém, voltados 
especificamente à manutenção. Baseando-se nos conceitos da Lean Manufacturing, foram 
aplicados algumas ferramentas e conceitos para eliminar ou diminuir desperdícios como Super-
Produção/Manutenção (fazer mais que o necessário), Espera (por peças, ferramentas, 
liberação da máquina ou equipamento), Transporte (movimentação em longa distância), 
Processamento (operações desnecessárias), Movimento (sem trabalho), Defeitos (retrabalho, 
manutenção mal sucedida), Inventário (para a manutenção o estoque é necessário, porém, 
estoque excessivo é desnecessário) e Subutilização da capacidade das pessoas. A 
metodologia aplicada para combater esses desperdícios envolveu o Kaizen (Melhoria 
Contínua), TPM (Manutenção Produtiva Total) e indicadores como MTTR (Tempo Médio para 
Reparo) e MTBF (Tempo Médio entre Falhas). O primeiro passo para implantação ser bem 
sucedida é a mudança de mentalidade, ou seja, implantar o Lean Thinking em toda equipe de 
manutenção, assim garantindo que todos tenham o mesmo pensamento e objetivo. Então, a 
aplicação dos 5S„s visando manter o setor de manutenção limpa, organizada e de fácil acesso 
à ferramentas e materiais. Finalizada esta etapa, aplicaram-se os indicadores MTTR e MTBF 
para verificar a atual situação do setor de manutenção da empresa. A partir de base de 
cálculos, foram obtidos dados estatísticos onde foi observado um determinado conjunto de 
máquinas e seus respectivos níveis de disponibilidade, quais sejam: CABINE DE CORTE 1: 
93,0%, CABINE DE CORTE 2: 93,5%, BOMBA DE ALTA PRESSÃO 1: 99,8%, BOMBA DE 
ALTA PRESSÃO 2: 99,8%, DELTAMATIC: 94,8% e HERSA: 85,1%. Sendo assim, elaborou-se 
um plano de ação com a prática de manutenção produtiva total (TPM) e manutenção preventiva 
e preditiva, com o objetivo de se atingir o mínimo de 97,5% de disponibilidade das máquinas. 
No início deste trabalho foi identificado que havia intensa utilização da manutenção corretiva, 
gerando um elevado custo de manutenção. Sendo assim, por meio dos indicadores MTTR e 
MTBF, criaram-se planilhas de manutenção preventiva e preditiva, visando corrigir o tempo de 
quebra e otimizar o serviço, reduzindo então o custo elevado. Após o alinhamento de objetivos 
com a mudança de mentalidade, limpeza e organização do setor de manutenção e a 
identificação e aplicação de ações de redução de custos e desperdícios gerados pela 
manutenção, calcularam-se novamente os indicadores para verificar os novos resultados, quais 
foram o aumento de disponibilidade e confiabilidade de máquinas e equipamentos: CABINE DE 
CORTE 1: 95,4%, CABINE DE CORTE 2: 98,6%, BOMBA DE ALTA PRESSÃO 1: 99,7%, 
BOMBA DE ALTA PRESSÃO 2: 99,7%, DELTAMATIC: 97,8% e HERSA: 99,3%. Conclui-se, 
assim, que a aplicação da Lean Maintenance é, de fato, uma ferramenta eficaz e que pode 
trazer excelentes resultados ao setor de manutenção da empresa. Palavras-chave: Lean 
Maintenance, Manutenção, TPM, MTTR e MTBF, Kaizen  


