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1.RESUMO 

O presente estudo teve como objetivo geral desenvolver um plano de manutenção 

para a empresa Meneplast Embalagens e Artefatos de Plástico Ltda., que visa 

melhorias na disponibilidade e confiabilidade dos equipamentos. A pesquisa em 

questão possuiu um caráter exploratório, utilizando-se um estudo de caso que 

aborda tanto a pesquisa quantitativa quanto a qualitativa para a coleta dos dados no 

período de janeiro à junho de 2017.Os dados foram utilizados para encontrar o 

equipamento crítico através do método da curva ABC, e as propostas de melhorias 

foram sustentadas e baseadas pelas ferramentas Análise de modo e efeito de falha 

(FMEA) e Diagrama Causa e Efeito de Ishikawa. A partir desas informações foi 

possível estruturar um plano de manutenção que preve um aumento da 

disponibilidade e confiabilidade do equipamento em torno de 10% à 15% relacionado 

ao tempo total de operação e incidência de falhas e paradas da produção. 

 

2.INTRODUÇÃO 

Atualmente o Brasil passa por uma crise, tendo a maior ociosidade em 15 anos, do 

qual aproximadamente 34% das máquinas, equipamento e instalações ficaram 

paradas. Além disso o faturamento da indústria registrou queda de 8,8% e emprego 

no setor teve retração de 6,1% em 2015 conforme a confederação nacional da 

indústria (CNI, 2016), mostrando necessidade de gerenciamentos que foquem em 

maior confiabilidade e disponibilidade para reduzir os custos das fábricas. 

Diante desse cenário, este trabalho visa um estudo para aumento da eficiência 

produtiva através da manutenção industrial.  

A Meneplast Embalagens e Artefatos de Plástico Ltda, fundada em 1967, é uma 

empresa pioneira na fabricação de embalagens plásticas (polipropileno) flexíveis 

lisas ou impressas localizada na zona Sul de São Paulo. Seus principais produtos 

são: sacos plásticos, rótulos, bobinas e embalagens. Atualmente, a empresa opera 

24 horas por dia, com 3 turnos e possui 6 máquinas de extrusão de plástico, 4 

impressoras e 11 máquinas de corte e solda. 

Mediante entrevistas e contatos com os dirigentes da fábrica foi constatado que o 

gasto com manutenção é o principal problema e a empresa encontra dificuldade 

para propor melhorias.  
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Existe uma preocupação por parte da empresa com a parada do equipamento e 

consequentemente interrupção da fábrica, prejuízos financeiros e atrasos no 

atendimento da demanda. Diante desse cenário, este estudo foi elaborado visando o 

aumento da confiabilidade e disponibilidade dos equipamentos através de um plano 

estratégico de manutenção, possibilitando a replicação dos conceitos aplicados para 

toda a empresa, justificando assim a execução deste estudo. 

 

3.OBJETIVOS 

O objetivo primário deste estudo foi desenvolver um plano de manutenção que gere 

melhorias na disponibilidade e confiabilidade dos equipamentos industriais. 

Os objetivos secundários envolveram: 

Mapear processos, identificar perdas, avaliar fichas técnicas, desenvolver uma rotina 

padronizada e identificar os motivos de paradas de máquinas e ferramentas da 

produção. 

 

4.METODOLOGIA 

A pesquisa realizada possuiu um caráter exploratório pois busca criar e aprimorar 

um plano de manutenção na empresa com a criação de um sistema estruturado para 

atingir este objetivo. 

Neste trabalho foi abordado tanto a pesquisa quantitativa como a qualitativa, pois 

houveram entrevistas e questionários, e coletas de dados mensuráveis, envolvendo 

tempos, quantidades produzidas e refugos. As variáveis analisadas compreendem o 

período do início de janeiro até o final de junho de 2017. O procedimento para coleta 

de dados foi definido com o objetivo de se coletar informações que justificassem o 

investimento na implantação de um sistema de controle da manutenção. 

A curva ABC identificou os equipamentos críticos a serem estudados neste trabalho. 

Para a sua construção foram utilizados os tempos de parada de cada máquina e a 

quantidade de refugo. 

O FMEA identificou as falhas do operador, da máquina e seus efeitos ao final do 

processo. Sua construção foi voltada para os equipamentos críticos, baseado na 

curva ABC, coleta dos dados das fichas técnicas e o aprofundamento dos 

movimentos que o operador realiza. 
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A construção do diagrama Ishikawa teve o intuito de diagnosticar a situação do 

equipamento crítico e quais as principais causas que estão gerando essa quantidade 

de refugo e como evitá-los. Os indicadores Tempo Médio Entre Falhas (MTBF) e 

Tempo Médio de Reparo (MTTF) foram utilizados no desenvolvimento do plano de 

manutenção. 

 

5.DESENVOLVIMENTO 

Os procedimentos para coleta de dados foram as entrevistas com os profissionais da 

empresa, visitas técnicas a fábrica, identificação da quantidade de refugo, coleta de 

ordens de serviço de manutenção, fichas técnicas das máquinas e tempos de 

parada de máquinas. 

Mediante essas informações foi possível realizar uma projeção de gastos com 

manutenção em 2017 extrapolando de forma linear baseado nos gastos de janeiro a 

junho de 2017 e a projeção mostrou um aumento de 5% em relação à 2016 que foi 

R$ 100.506,00. A realização da Curva ABC mostrou que o equipamento crítico é a 

máquina de corte e solda. A partir disso, uma segunda Curva ABC mostrou os 

principais motivos de quebra, pautado no tempo de parada, são eles, a quebra 

elétrica e mecânica. No plano de manutenção estão sendo desenvolvidos vários 

relatórios de não conformidades (RNC), Procedimento de Uso Padrão (PUP), 

Procedimento de Manutenção Padrão (PMP), FMEA e diagrama de Causa e Efeito 

da máquina crítica. 

 

6.RESULTADOS PRELIMINARES 

A máquina de corte e solda representou 71,8% na Curva ABC, a quebra elétrica e 

mecânica representaram respectivamente 37% e 29%. Inúmeras não conformidades 

foram encontradas e foram gerados alguns RNC, PUP, PMP, FMEA e diagrama de 

Causa e Efeito para a máquina crítica que juntos devem aumentar a disponibilidade 

e confiabilidade em no mínimo 10%. 
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