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Seja muito bem vindo a esse Ebook que é um 
compilado da apostila do curso o qual ministro, que versa 
sobre tema, Planejamento e Controle de Manutenção, com 
aplicação dos pilares de AM e PM do WCM.

O ebook, tem como finalidade otimizar seu tempo, 
fazendo que você atinja os seus objetivos por meio de um 
ensino prático e eficaz, sinalizando as formas de gerir os 
processos de manutenção com a aplicação de 
metodologias e ferramentas de qualidade. 

A propósito, todos nós já fizemos cursos um dia, 
porém, o que eu tenho para falar a você é que, esse 
conteúdo que será compartilhado sobre GESTÃO DE 
MANUTENÇÃO, é proveniente de experiências pessoais 
reais, somadas a conhecimentos teóricos. 

Assim, afirmo que todo conhecimento que você irá 
adquirir aqui no ebook, bem como no curso, já foi testado, 
e traz de fato resultados, sendo eles  essenciais para uma 
gestão com objetivo de zero desperdício. Basta você 
aplicar.

O curso será lançado em Abril de 2021, e poderá ser 
adquirido através do instagram @ENGELAVOR.

INTRODUÇÃO
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SOBRE O AUTOR:

Carlos Roberto Lavor

Natural de Petrolina/PE, me criei em Recife/PE, e em 2013 
fui morar em Juazeiro do Norte/CE, região do Cariri, onde fiz 
minha graduação em Engenharia de Produção Mecânica em 
uma das Universidades estaduais do Ceará, URCA. 

Na mesma cidade tive a oportunidade de trabalhar na 
empresa Trevo Drywall, fabricante brasileira de Gesso 
acartonado, onde ingressei como aprendiz no setor de PCM, 
chegando a ser responsável pelo setor, no qual para mim foi um 
degrau de aprendizagem, onde em determinada ocasião 
comecei a ter contato com as áreas de supervisão de 
manutenção, tema qual hoje sou apaixonado. 

Atualmente atuo na supervisão e gestão do grupo FIAT (FCA 
Group), na empresa JEEP, situado no polo automotivo de 
Goiana/ PE. 

Esse Ebook é a junção de um pouco das minhas 
experiências adquiridas ao longo da minha jornada acadêmica e 
profissional, onde procuro sempre estar me atualizando e 
especializando nas tecnologias do mercado.

Desse modo, com o lançamento do curso que anunciei na 
página anterior, viso impactar a vida das pessoas de maneira 
definitiva através da educação, com uma forma simples e 
descomplicada de ensinar.

Portanto, convido a todos (as) a conhecerem e adquirirem o 
curso, lá estudaremos juntos, e atingiremos grandes objetivos. 
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Algumas metodologias e 
ferramentas de Gestão

Antes de tentarmos entender 
como funciona o Planejamento e 
Controle de Manutenção, temos que 
possuir conhecimentos em algumas 
metodologias e ferramentas que dão 
suporte a esse gerenciamento. Não 
existe PCM sem GESTÃO, portanto, a 
parte técnica é importante, mas se 
não souber gerir seus dados… Eles 
podem atrapalhar mais do que ajudar.

Ishikawa - Espinha de peixe

PDCA
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Onde as manutenções se 
aplicam?

Indústria de calçados

UniversidadeHotelaria

Vias públicas

Indústria de automotiva

Manutenção é uma palavra de origem 
latina derivada de MANUS TENERE, que 
significa “ter em mãos”, ou seja, manter o 
que se tem. 

Representa todas as atividades 
necessárias para que o equipamento 
possa permanecer de acordo com uma 
situação específica. 

Nesse sentindo, no WCM buscamos 
manter a eficiência dos equipamentos 
realizando a  restauração da condição de 
base.

Segue alguns exemplos de locais abaixo:
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Características que indicam que um 
PCM é falho ou inexistente

►Manutenção corretiva em alta;

►Ausência de indicadores de manutenção;

►Ausência de planos de manutenção (Cronogramas, preventivas, 

preditivas);

►Frequência de retrabalho de atividades;

►Custo de manutenção elevado;

►Homem hora elevado,  gerando horas extras e equipe 

sobrecarregada;
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O que é PCM?

ANOTAÇÕES

PLANEJAR PROGRAMAR CONTROLAR+ +

Bombardeio de informações

PCM é um conjunto de ações que possuem o 
objetivo de preparar, programar e verificar os 
resultados das atividades de manutenção, de 

modo que  as medidas de correção sejam 
realizadas a fim de alcançar metas e 

objetivos. 
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O que precisa para implementar 
PCM?

Anotações

PADRONIZAÇÃO

• Tagueamento dos 
equipamentos (TAG)

Identificar os equipamentos 
através de uma referência 
“Dar nome” ao equipamento.

• Identificação de áreas: 
Identificar os setores e separar 
por áreas. Ex: Montagem, 
funilaria, Armazém.

xxx   -  x x x xx - x

HISTÓRICO

• Controle de ordem de 
serviço (O.S) vai gerar seu 
histórico, tendo todas 
informações para extrair 
indicadores e estudos 
para análises de gestão.

DOCUMENTAÇÃO

• Arquivos técnicos: 
Manuais de 
equipamentos, 
Ordem de serviço, 
Data sheet...

O excel e google sheets são muito usados em todas empresas 
independentemente do seu porte (pequeno ou grande). As tabelas e 
gráficos são realizadas como base de dados para extrair informações 
para estudos, análises e apresentações.

10

9

P
C
M



Modelo de Ordem de Serviço

Ordem de serviço de manutenção é o documento técnico que 
formaliza o serviço realizado. O documento contém o nº da 
O.S, descrição do serviço, técnico que realizou, descrição do 
problema, hora inicial, hora final, data, TAG do equipamento e 
etc...
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Os 5 steps da manutenção

ANOTAÇÕES
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Tipologia de Manutenção

ANOTAÇÕES

-Verificações diárias
-Verificações periódicas
-Inspeções periódicas
-Serviços Periódicos

-Termografia
-Análise de vibrações
-Inspeções por ultrassom
-Análise de óleo
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08 Perguntas para uma 
análise de manutenção?

1) Quais são as ações preventivas e preditivas que 

podemos realizar para que o número de falhas 

reduza?

2) Qual histórico dessa falha? Primeira vez? Ela se 

repete? Tem um padrão?

3) A peça que entrou em modo de falha teve algum 

defeito de manutenção?

4) A qualidade da peça é boa?

5) Existia padronização na atividade (caso tenha sido 

uma falha de montagem técnica)?

6) Qual era a condição do ambiente?

7) Existe necessidade de treinamento para área?

8) Existem outros potenciais de falhas?
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ANOTAÇÕES
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 O QUE É?

 FUNÇÃO?

                                                              CITE UM FABRICANTE DESSA PEÇA:

Conhecendo algumas peças 
industriais

                                                                   
O QUE É?

 FUNÇÃO?

                                                            CITE UM FABRICANTE DESSE EQUIPAMENTO:

MOTOR ELÉTRICO

OBS: Use o google para pesquisar, visto que, será uma 
ferramenta muito utilizada como gestor de 
manutenção, uma vez que você terá que conhecer o 
mercado e fabricantes de peças e equipamentos.

                                                                  
 O QUE É MANCAIS E ROLAMENTOS?

  FUNÇÃO?

                                                              CITE UM FABRICANTE DESSAS PEÇAS:

CORREIA EM V

MANCAL E ROLAMENTO 16
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Cronograma de manutenção

O cronograma de manutenção funciona como uma espécie de planejamento, no qual constarão todas as 
informações necessárias para a realização dos reparos para o pleno funcionamento da cadeia produtiva.
Apesar de variar de acordo com o tipo da operação e processos de cada empresa, todo cronograma segue 

princípios básicos. Em geral, esse tipo de documento deve ter:

● descrição de cada atividade;

● definição do responsável pela execução;

● previsão do tempo disponível e necessário para realização da tarefa (MTTR);

● tipo de manutenção;

● nível de criticidade;

● status de realização: planejado, em realização ou pronto;

● identificação das atividades e definição dos horários, para que não haja interferências.
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INDICADORES DE MANUTENÇÃO

MTTR (Mean Time To Repair): Tempo 
médio para reparo.

MTBF (Mean Time Between Failures): 
Tempo médio entre falhas

MTBF  =
Tempo total da máquina funcionando

Número de intervalo entre falhas

MTTR  =
Somatório dos tempos de reparo

Número de intervenções realizadas

18
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EXEMPLO DE MTBF
Suponha que na fábrica em que você trabalha tem uma esteira de produção, 
a mesma possui rolos internos fixadas a mancais de rolamento tipo F (Como 
mostra na figura abaixo). Fazendo análise de um ano, onde a esteira operou 
1300 horas e depois falhou, mais 1000 horas e teve outra falha, e trabalhou 
mais 1350 horas até outra falha. Analisando o calendário, a mesma quebrou 
em janeiro, Maio, Agosto e Dezembro. Todas as quebras foram causadas por 
um desgaste natural no rolamento.

Quebra

Jan     Fev     Mar     Abr     Mai     Jun     Jul     Ago     Set     Out     Nov     Dez

QuebraQuebra

1300 horas e 115 dias 1000 horas e 90 dias 1400 horas e 125 dias

1300 + 1000 + 1400

3 INTERVALOS

Início da 
máquina, ou 

primeira falha 
que você tem 

mapeada

= =
1233,3 Horas é o 
tempo médio entre 
as quebras

115 + 90 + 125

3 INTERVALOS
= =

Obs: Caso você não consiga mensurar as horas trabalhadas na máquina, não tem problema, mensure os dias ou, os meses. 
Comece com o que você tem, sempre que ocorrer uma quebra na peça “x”, você anota a data que ela quebrou e acompanha 
até a próxima corretiva. Sim, ela vai quebrar de novo. Por isso você tem que mapear.

110 dias é o tempo 
médio entre as 
quebras.

O que fazer agora, Lavor? Calma, olhe próxima página

19
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Plano de manutenção preventivo

Crie um plano de manutenção preventivo para 
essa peça de acordo com o tempo (TBM).

Substitua o rolamento e se necessário, o mancal também. Já que em horas o 
tempo em média para uma quebra é de 1.233,3 horas… Se antecipe! Crie uma 
ordem de serviço para substituir a peça a cada 1000 horas. Ajuste as 1000 horas 
para mais ou para menos de acordo com novas análises.

Caso não tenha medição em horas da máquina, faça em dias, conforme foi 
calculado também na página anterior. Se a cada 110 dias o rolamento apresenta 
uma quebra, crie a ordem de serviço para 90 dias.

Jan     Fev     Mar     Abr     Mai     Jun     Jul     Ago     Set     Out     Nov     Dez

Haverá quatro substituições ao ano dessa peça. 

Obs: Isso é apenas um exemplo de como calcular e o que fazer com o MTBF. No 
meu curso explico diversas possibilidades de melhorias para esse tipo de 
ocorrência. 
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OEE - Overall Equipment Effectiveness 
Eficiência Global dos Equipamentos

OEE
85%

Disponibilidade
90%

Performance
95%

Qualidade
99%

Quebra / Falha

Setup / Falha

Perdas / Engenharia

Pequenas falhas

Tendo os indicadores disponibilidade, qualidade e 
performance, é possível calcular o OEE, que é o resultado da 
multiplicação dos três fatores acima citados (qualidade x 
performance x disponibilidade).

No exemplo abaixo temos os três indicadores com seus 
respectivos resultados. Portanto, OEE será a multiplicação de 
90% x 95% x 99% = 85%

Queda de velocidade

Refugo

Retrabalho
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Matriz GUT

Conhecida também como matriz de prioridades, a Matriz GUT foi criada por 

Charles H. Kepner e Benjamin B. Tregoe, na década de 80, e tinha como 

propósito ajudar na resolução de problemas complexos das indústrias 

americanas e japonesas. Em sua essência, a Matriz GUT é uma ferramenta da 

qualidade utilizada para a priorização de tomadas de decisões. 

2221

P
C
M



Matriz GUT

ATIVIDADES PARA APLICAR A MATRIZ GUT NA MANUTENÇÃO

1-Liste seus problemas

2-Classifique em 3 Variáveis (G-U-T)

3-Classificar em ordem de maior prioridade para menor

4-Elaborar planos de ação para os problemas listados

5-Elabore planos de ação para melhoria do que foi listado. A lista em gráfico 
forma um pareto (maior para menor). Estude e analise formas para que seus 
piores problemas tenham tratativas mais simples.

Você pode fazer a matriz para suas atividades, como também para os 
equipamentos, áreas… O objetivo é visualizar sempre qual sua prioridade, para 
facilitar uma tomada de decisão. 22
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PARABÉNS, VOCÊ ACABOU DE GANHAR UM 
PACOTE DE PLANILHA PARA GESTÃO DE PCM.

CLICK AQUI E BAIXE 
GRATUITAMENTE SEU PACOTE

23
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Planilhas básicas para quem está iniciando o PCM

https://drive.google.com/drive/folders/1fPJvyhdzJcrfpwB6p-iR_2FvcN33dxBp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fPJvyhdzJcrfpwB6p-iR_2FvcN33dxBp?usp=sharing


2424



O que é WCM?

O WCM, World Class Manufacturing, é um conjunto de 

princípios e técnicas de gestão, se tornando a melhor opção 

para enfrentar desafios com objetivo de reduzir custos. Essa 

metodologia é fundamentada em dez pilares técnicos e dez 

gerenciais. WCM não é um projeto, mas sim um programa de 

sistema integrado.

Em meados da década de 80, quando a Toyota se 

destacava cada vez mais das outras empresas pelo seu Sistema 

Toyota de Produção (de onde o Lean Manufacturing se 

originou), as empresas ocidentais precisavam achar uma 

maneira de se tornarem competitivas.

Foi uma questão de tempo até surgir a Manufatura de 

Classe Mundial, tendo sido aplicado de forma sistemática e 

bem sucedida pela FIAT no ano de 2009, salvando a Chrysler 

da falência.

W
C
M

25
25



Os pilares do WCM

O Word Class Manufacturing (WCM) está fundamentado em 

10 pilares técnicos e 10 pilares gerenciais. Atuamos 

diretamente com os 10 pilares técnicos, sendo o pilar de 

Manutenção Profissional (PM) um deles. Esses pilares técnicos 

são quem garantem a redução dos desperdícios da empresa e 

melhoria do processo.

26
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O que é AM?

Autonomous maintenance - Manutenção 

Autônoma, são as atividades realizadas pela própria 

operação, onde o operador é o responsável por 

manter o equipamento em boas condições para uso. 

São atividades que não necessitam de um técnico 

especializado para realizar.  Exemplo de atividades: 

Checklist, lubrificação simples, reaperto, 5s da 

máquina, entre outros.

Fazendo uma analogia  para o cotidiano, você é o 

operador e o seu carro é a máquina. Você é o 

responsável por manter condições básicas de uso, 

como limpeza, calibragem nos pneus, e até a 

verificação da água do parabrisa, entre outros.  A 

revisão a cada 10.000km do carro faz parte do 

planejamento do PM, onde você leva para Oficina, 

para que façam a manutenção preventiva do carro e 

mantenha a confiabilidade.

27
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OBJETIVO DO AM

PRESERVAR O EQUIPAMENTO 

O AM tem o objetivo de 

preservar o equipamento. A 

imagem acima mostra uma 

máquina em perfeita 

condição de uso.

28
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Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Step 5

Step 6

Step 7

Limpeza inicial e 
inspeção

Eliminação das fonte 
de contaminação e 
área de difícil acesso.

Padrão inicial

Inspeção Geral

Inspeção 
Autônoma

Autogestão do 
local de trabalho

Gestão 
Autônoma 
totalmente 
implementada

Reativo Preventivo Proativa

Os 7 steps do AM

OBJETIVO:

1- Restaurar as condições de base

2- Prevenir o deterioramento

3- Otimizar e padronizar a 
auto-manutenção 

29

DESAFIE ESSES 
STEPS E TERÁ 

GRANDES 
BENEFÍCIOS
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Os 7 steps do AM

Motivação

Máquina

Pessoa

1

2

3

Posto de 
trabalho

0

4

5

6

7

Formação de grupos, seleção da 
máquina, treinamento e situação do 
equipamento.

Limpeza inicial

Eliminação das fontes de sujeiras e 
áreas de difícil acesso
Desenvolvimento de padrões de 
limpeza, lubrificação e inspeção

Inspeção Geral

Controle autônomo

Padronização

Administração autônoma

Restaurar as 
condições básicas

Prevenir o 
deterioramento

Otimizar e 
padronizar a 

auto-manutenção

ANOTAÇÕES

Step Descrição Objetivo
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O que é PM?

O Pilar PM (Manutenção Profissional) combate às 

perdas de equipamento devido a indisponibilidade, 

ineficiência e falta de qualidade oriunda de sistemas 

de máquina degradados. O combate às quebras de 

máquinas acontece por meio da Manutenção 

Profissional que promove a restauração dos padrões 

dos equipamentos, melhoramento contínuo, 

transferência do conhecimento autônomo para o 

pessoal da manufatura, profissionalização do sistema 

de manutenção e transferência de lições aprendidas 

para novos desenvolvimentos.

32
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OBJETIVO DO PM
Professional maintenance - Manutenção Profissional, é 

um conjunto de atividades realizadas diariamente pela 

equipe de manutenção nos equipamentos, visando 

atingir um só objetivo:

Não é porque o equipamento é antigo que não possa 

estar com uma boa condição de base.

ZERO QUEBRAS 

31
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Os 7 steps do PM
Para implementação do PM, se faz necessário 
seguir os 7 passos abaixo:

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Step 5

Step 6

Step 7

Eliminação da 
degradação 
acelerada

Análises de 
falhas.

Definição do 
plano 
preventivo.

Step 0

Atividades de 
preparação

Melhorias de 
prolongamento da 
vida média dos 
componentes

Construção de 
um sistema de 
manutenção 
periódico

Construção de 
um sistema de 
manutenção 
preditivo

Gestão dos 
custos de 
manutenção

Fase 1
(Estabilizar MTBF)

Fase 2
(Melhorias de 

prolongamento 
de vida útil)

Fase 3
(Sistema de 
manutenção 
periódico)

Fase 4
(Sistema de 
manutenção 

preditivo)

Reativo Preventivo Preditivo

33
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Objetivos do pilar PM

►Melhoria da confiabilidade e eficiência dos equipamentos;

►Maximização da vida útil dos equipamentos;

►Incremento das atividades de manutenção (CBM – TBM – AM – 

Melhoria);

►Alcançar quebra zero e cultura de zero quebra;

►Reduzir custos de manutenção;

►Melhoria das habilidades e competências dos colaboradores de 

Manutenção;

34
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►Priorização de equipamentos (Cost Deployment x PQCDSM);

►Definição do time de trabalho;

►Planejamento das atividades;

►Organização das área de apoio;

► “5S” Oficinas de manutenção

► Gestão de documentação técnica

► Gestão de peças de reposição

► Gestão da lubrificação

STEP 0 - PREPARAÇÃO DAS ATIVIDADES

35
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Preparação das atividades 

5S - Oficina de manutenção

Gestão da documentação técnica

STEP 0

36
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►“5G” (Reunião ao pé da máquina);

►Decomposição de equipamentos;

►Classificação de componentes;

► Transferência de atividades para AM 

(Manutenção Autônoma);

►Restauração de condições originais/Shutdown;

►Criação do Machine Ledger;

STEP 1 - ELIMINAÇÃO E DEGRADAÇÃO 
ACELERADA

37
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5G e Decomposição do 
equipamento

DECOMPOSIÇÃO DO 
EQUIPAMENTO

A decomposição de equipamentos até 
o nível de componentes tem a função 
de detalhar de forma estruturada as 
informações mais relevantes dos 
equipamentos, permitindo controlar e 
tomar ações de forma focada e 
específica.

GEMBA: Ir até o equipamento (área a ser observada);

GEMBUTSU: Examinar / avaliar o equipamento, 
(colocação de cartões de TPM).

GENJITSU: Analisar os fatores que estão gerando
problemas, (observar os fatos).

GENRI: Consultar catálogos, manuais,
desenhos e outros, (comparar com a teoria).

GENSOKU: Seguir os padrões, (propor melhorias;
avaliar atividades propostas).

STEP 0

38
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Lavor, e os demais steps?

Calma meus queridos, os demais steps se encontram 

na apostila de PLANEJAMENTO E CONTROLE DE 

MANUTENÇÃO DO STEP 0 AO 3 - PILARES DE AM E PM 

DO WCM que estou lançando agora em Abril de 2021.

Estarei distribuindo mais ebooks gratuitos com vários 

conteúdos tops, para você estudar e aplicar na sua 

empresa.

Esse ebook é um compilado da apostila citada.

W
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engelavor@gmail.com

Clique nos ícones abaixo e será direcionados para nossas redes sociais
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https://www.youtube.com/channel/UCITbUUHEqEsCxLt_xwfcfbw
https://www.instagram.com/engelavor/

