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RESUMO 
 
 

A manutenção centrada na confiabilidade é o principal método aplicado nas empresas para 
manter a redução de custos e a confiabilidade dos produtos na produção. Hoje em dia o 
objetivo da manutenção nas empresas é atingir o mais elevado nível de confiabilidade feita 
com o menor investimento em componentes e mão de obra, sendo esta tendo um papel 
fundamental nas empresas. Assim, é necessário a aplicação da manutenção preventiva e 
preditiva evitando a corretiva não planejada, as quais comprometem a qualidade do produto e o 
prazo de entrega ao cliente. Para garantir o perfeito funcionamento dos equipamentos, sem 
que ocorra falha, é necessário adotar ações preventivas. Alguns principais métodos são de 
suma importância para obter a confiabilidade. Podemos destacar: FMEA de projeto (Análise 
dos Modos e Efeitos da Falhas), Design Review, SET (Times de Engenharia Simultânea) e 
Auditorias de Sistemas. Após ser feito um planejamento que visa tomadas decisões 
antecipadas, percebeu se que poderia produzir mais e com maior qualidade se aplicar as 
devidas paradas programadas (lubrificações de peças e equipamentos, troca de óleos, ajustes 
e reapertos de equipamentos e verificação de avarias, como folga e desgaste de componentes 
em geral), sendo em algumas das vezes a manutenção feita sem a parada da produção, porém 
por outro lado, aumentaria os custos de manutenção (implementação de novos dispositivos e 
equipamentos, pessoas qualificadas, treinamentos, estoque), mas também reduziria as perdas 
na produção. Com a implantação dos métodos propostos pela MCC, foi identificado maneiras 
de redução de paradas inesperadas da produção, o aumento da produtividade, melhoramento 
da qualidade e a maior satisfação dos clientes devido à confiabilidade cumprindo com os 
prazos, porém se investiu mais em peças de estoque, equipamentos, pessoas qualificadas e 
treinamentos, todavia empresas estão preferindo gastar mais e ter uma boa manutenção 
centrada na confiabilidade ao invés de ter perdas na produção por quebra de um equipamento 
por falta de manutenção, assim sendo, o emprego da metodologia da MCC orienta o 
profissional de manutenção e os gestores das empresas a pensar de forma clara em relação a 
manutenção, compreendendo as causas dos modos de falhas e agindo diretamente ao 
problema encontrado. Necessário também a modificação de alguns componentes com 
dificuldade de encontrar no mercado para itens de substituição encontrados com maior 
facilidade, menor prazo para entrega, melhor qualidade e melhor preço, onde tudo isso é feito 
por uma equipe técnica qualificada para especificações de componentes em geral. Para obter o 
melhor resultado na aplicação desta ferramenta, é necessário o registro de todas as atividades 
desenvolvidas pela equipe de manutenção para que tenha a comparação entre as atividades já 
realizadas para as propostas pela MCC, e a compreensão de que a melhor avaliação da 
eficiência do método só será possível através da obtenção dos resultados de médio e longo 
prazo.  


