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RESUMO 
 

O presente estudo teve por objetivo apresentar os benefícios da contabilidade 
gerencial para auxílio nos processos de manutenção e na tomada de decisão, em 
uma empresa do ramo de prestação de serviço de terraplanagem e locação de 
máquinas no município de Fraiburgo – SC. A metodologia utilizada foi de caráter 
qualitativo, com método descritivo, exploratório, caracterizando-se um estudo de 
caso. Os dados coletados foram através de entrevistas e observação das rotinas e 
processos na empresa, descrevendo assim seus hábitos e procedimentos exercidos. 
Com a aplicação de entrevista semiestruturada, observação das atividades e 
conversas com o responsável pelo setor de manutenção da empresa, o estudo 
obteve os resultados para desenvolvimento do objetivo geral proposto. Através da 
avaliação dos métodos utilizados foram alcançados os objetivos específicos: 
caracterizar a empresa; analisar a situação anterior à implantação de os controles 
gerenciais existentes na organização; elaborar controles para a manutenção de 
maquinário e por último sugeriu a utilização das planilhas elaboradas no decorrer da 
pesquisa. Conclui-se que a contabilidade se usada de forma correta auxilia a 
empresa a ter bons resultados. 
 
Palavras-chave: contabilidade gerencial; manutenção; tomada de decisão. 
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ABSTRACT 
 

The present study aimed to present the benefits of management accounting to aid in 
maintenance processes and decision making in a company that provides 
earthmoving and machinery rental services in the municipality of Fraiburgo - SC. The 
methodology used was qualitative, with descriptive and exploratory method, 
characterizing a case study. The data collected were through interviews and 
observation of routines and processes in the company, thus describing their habits 
and procedures exercised. Through the application of semi-structured interviews, 
observation of activities and conversations with the head of the company's 
maintenance department, the study obtained the results to develop the proposed 
general objective. Through the evaluation of the methods used the specific objectives 
were reached: characterize the company; analyze the situation prior to the 
implementation of the existing management controls in the organization; elaborate 
controls for the maintenance of machinery and finally suggested the use of the 
spreadsheets elaborated during the research. It is concluded that accounting if used 
correctly helps the company to have good results. 
 
Keywords: management accounting; maintenance; decision making. 
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1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo serão apresentadas a contextualização do tema, a 

problematização, bem como a justificativa, o objetivo geral e os objetivos específicos 

da pesquisa realizada nesse trabalho de conclusão de curso. 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

Uma empresa, por mais desenvolvida que seja ela necessita de controles 

para que seus processos se tornem eficientes. Diante disso para que ocorra um 

excelente trabalho todo o setor tem que trabalhar em harmonia.  

As empresas se tornaram grandes centros de tecnologia, que buscam 

alcançar a aumentar as suas metas constantemente (KOTLER, 1997). 

Os gestores necessitam de informações sobre suas atividades de forma 

organizada, com qualidade, para que possam tomar decisões mais ágeis, fazendo 

seus negócios de maneira mais competitiva. “A informação é o dado que foi 

processado de uma forma compreensível para o seu recipiente e que apresente um 

valor real ou percebido para as suas decisões correntes ou prospectivas” 

(NAKAGAMA, 2007, p. 60). 

A manutenção apresenta-se como fator relevante na busca da 

competitividade e do sucesso empresarial. As empresas necessitam de resultados 

em diversos setores tendo como ferramenta de suma importância a contabilidade 

gerencial para os gestores. 

É necessário que os gestores tenham entendimento e percepção do que é 

contabilidade gerencial, para aplicarem às empresas. 

Para Bazzi (2015, p. 30), “A Contabilidade gerencial trata-se de um ramo da 

contabilidade que utiliza técnicas e procedimentos inerentes a essa ciência, com 

ênfase nas funções de gestão, decisão, mensuração e informação de uma 

empresa”.  

Nesse sentido, a manutenção industrial tem um importante papel na 

produtividade, embora seja lembrada somente quando ocorrem quebras ou falhas 

dos maquinários ou instalações, mais especificamente, quando uma máquina e/ou 

equipamento interrompe o processo produtivo (MOBLEY, 2014). 

Segundo Almeida (2017, p. 18): 
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A manutenção é a organização de recursos humanos e materiais, dos 
insumos e do planejamento estratégico necessários para que máquinas, 
equipamentos e instalações de qualquer empresa estejam em boas 
condições de funcionamento e supram as necessidades produtivas 
existentes. 

Diante disso, o presente estudo avalia a implantação de controles de 

manutenção preventiva em uma empresa prestadora de serviços para ter uma 

melhor tomada de decisão. 

1.2 PROBLEMA 

Para uma empresa ser competitiva no seu ramo é de suma importância o 

planejamento e controle de seus gestores com flexibilidade na formação de seu 

modo de trabalho. Bazzi (2015, p. 150) revela que: 

O planejamento para ser bem-sucedido deve atender a quatro 
características principais, sendo desenvolvimento com a utilização de metas 
simples, realização de uma análise do ambiente competitivo, avaliação 
objetiva dos recursos e implementação eficaz.  

Para o planejamento a empresa deve ter ferramentas, conceitos, controle e 

tomada de decisões. 

Para Bazzi (2015, p. 52): 

A contabilidade gerencial é o ramo da contabilidade que tem por objetivo 
fornecer instrumentos que auxiliem os administradores de empresas em 
suas funções gerenciais. Assim, o objetivo da contabilidade gerencial é 
fornecer informações para planejamento, controle e tomada de decisão. 

A questão de pesquisa que o estudo pretende responder é como a 

implantação de controles de manutenção preventiva em uma empresa prestadora de 

serviços pode melhorar a tomada de decisão? 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Este trabalho é importante para a empresa em estudo, pois contribuirá 

positivamente para um melhor desempenho das atividades desenvolvidas e, 

também para tomada de decisões por parte dos gestores.  

Segundo Marion (2008, p. 23): 

A contabilidade é o grande instrumento que auxilia a administração a tomar 
decisões, pois ela coleta todos os dados econômicos, mensurando-os 
monetariamente, registrando-os em forma de relatórios que contribuem para 
tomada de decisão. 
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A contabilidade, tendo em vista a função gerencial, facilita e sistematiza os 

processos, o que reflete diretamente na qualidade das ações e decisões do gestor, 

dando valor a sua empresa e com isso a satisfação de todos que o cercam.            

Conforme Crepaldi (2008, p. 5), a contabilidade gerencial “é um ramo da 

contabilidade que tem por objetivo fornecer instrumentos aos administradores de 

empresas que os auxiliem em suas funções gerenciais”. 

Grande parte dos problemas ou atrasos ocasionados na organização em 

estudo é por falta de informações necessárias, que deveriam ser levantadas pelos 

próprios colaboradores, aos seus respectivos encarregados.  

Partindo deste contexto, é preciso que a atividade de manutenção se integre 

de maneira eficaz ao processo produtivo, contribuindo para que a empresa caminhe 

rumo a excelência empresarial.  

Conforme Almeida (2017, p. 19): 

A manutenção é o planejamento e que as diversas peças, componentes e 
insumos utilizados cotidianamente na manutenção de uma empresa devem 
ser adquiridos de maneira planejada e racional, com o propósito de permitir 
seu melhor aproveitamento e evitar desperdícios que comprometam a 
lucratividade e a sobrevivência da organização. 

Conforme Kardec; Nascif (2013, p. 13): 

A atividade de manutenção precisa deixar de ser apenas eficiente para se 
tornar eficaz; ou seja, não basta, apenas, reparar o equipamento ou 
instalação tão rápido quanto possível, mas, principalmente, é preciso 
manter a função do equipamento disponível para a operação, evitar a falha 
do equipamento e reduzir os riscos de uma parada de produção não 
planejada.  

Sendo assim a manutenção tem como função garantir o funcionamento dos 

equipamentos, para que se tenha um desempenho eficaz essencial para o sucesso 

de qualquer organização. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo Geral 

Sugestão de implantação de controles que auxiliem a manutenção em uma 

empresa prestadora de serviços para ter uma melhor tomada de decisão. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

· Caracterizar a empresa. 

· Analisar a situação anterior à implantação da manutenção e os controles 

gerenciais existentes na organização. 

· Elaborar controles para manutenção de maquinário. 

· Sugerir o funcionamento dos novos controles.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico do presente trabalho de conclusão de curso visa 

fundamentar as análises que serão feitas no capítulo 4 deste trabalho.  

2.1 CONTABILIDADE 

A contabilidade é uma combinação de ciência, técnica e arte que estuda, 

controla e interpreta os fenômenos verificados no patrimônio das entidades 

(CHAGAS, 2013). 

Conforme a lei 11.941 de 2009, “a contabilidade é a uma ciência que permite 

manter um controle permanente do patrimônio da empresa mediante a aplicação do 

seu conjunto de princípios, normas, técnicas e procedimentos próprios” (SOUZA, 

2010, p. 9). 

Segundo Souza (2010), a principal finalidade da contabilidade é fornecer 

informações sobre o patrimônio, informações de ordem econômica e financeira, 

facilitando assim, as tomadas de decisões pelos administradores da empresa. 

           A contabilidade, além de possibilitar a qualquer tempo o controle e a 

avaliação dos bens, direitos e obrigações da entidade, oferece ao administrador os 

dados e fundamentos necessários a suas tomadas de decisão (CHAGAS, 2013). 

           Sendo assim a contabilidade estuda, analisa e controla o patrimônio das 

entidades registrando assim todas as ocorrências econômicas desenvolvidas. 

2.2 CONTABILIDADE GERENCIAL 

A contabilidade gerencial é necessária para qualquer entidade. O foco são os 

usuários internos em quaisquer níveis de administração que necessita de 

informações contábeis para o processo de planejamento e controle das operações e 

a tomada de decisão (PADOVEZE, 2012). 

Segundo Kraemer (2002, p. 53): 

A contabilidade gerencial passou a ser indispensável para que as empresas 
desenvolvam suas atividades com coerência e autonomia, pois é através 
das informações disponíveis na contabilidade gerencial que os diretores das 
organizações adquirem confiança e credibilidade para tomar decisões 
coerentes.  
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Para a Associação Nacional de Contadores dos Estados Unidos, através de 

seu relatório número A1, conforme Padoveze (2012, p. 11): 

Contabilidade Gerencial é o processo de identificação, mensuração, 
acumulação, análise, preparação, interpretação e comunicação de 
informações financeiras utilizadas pela administração para planejamento, 
avaliação e controle dentro de uma organização e para assegurar e 
contabilizar o uso apropriado de seus recursos. 

A seguir a explicação de cada um dos tópicos segundo Marion (2014): 

Identificação: reconhecimento e avaliação das transações empresariais e 

outros eventos econômicos por ação contábil correta. 

Mensuração: quantificação, incluindo estimação das transações empresariais 

ou de outros eventos econômicos ocorridos ou as previsões sobre o que possa 

ocorrer. 

Acumulação: sistematização de abordagens disciplinadas e consistentes 

para registrar e classificar as transações empresariais convenientes e outros 

eventos econômicos. 

Análise: determinação das razões para a atividade relatada e seu 

relacionamento com os outros eventos e circunstancias econômicas. 

Preparação e interpretação: coordenação da contabilidade e/ou 

planejamento dos dados para fornecer informações apresentadas de forma lógica, 

que incluem se apropriadas, as conclusões extraídas desses dados. 

Comunicação: preparação de relatórios pertinentes a administração e a 

outros usuários internos e externos. 

Planejamento: quantificação e interpretação dos efeitos das transações 

planejadas e de outros eventos econômicos sobre a organização; o planejamento, 

que inclui aspectos estratégicos, táticos e operacionais, requer que o contador 

forneça informações históricas quantitativas e prospectivas para facilita-lo; isso inclui 

participação no desenvolvimento do sistema de planejamento, no estabelecimento 

de metas alcançáveis e na escolha de meios adequados para monitorar o 

cumprimento dessas metas. 

Avaliação: julgamento das implicações dos eventos históricos e esperados, 

além de ajuda na escolha do curso de ação átimo; a avaliação inclui transformar 

dados em tendências e relacionamentos, e comunicação pontual e efetiva das 

conclusões extraídas das analises. 
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Controle: garantia da integridade das informações financeiras concernentes 

às atividades e aos recursos de uma organização; monitoramento e mensuração do 

desempenho e indução a quaisquer ações corretivas exigidas para retornar à 

atividade a seu curso planejado; e fornecimento de informações aos executivos em 

suas áreas operacionais e funcionais que possam ser usadas para atingir o 

desempenho desejável. 

Assegurar recursos de responsabilização: implementar um sistema de 

relatórios que esteja alinhado as responsabilidades organizacionais e que contribua 

ao uso efetivo dos recursos e mensure o desempenho da administração; transmitir 

as metas e os objetivos da administração para toda a organização na forma de 

atribuição de responsabilidades; base para identificar a responsabilização; e 

fornecer um sistema contábil e de relatórios que acumule as receitas, as despesas, 

os ativos, as obrigações e que relacione as informações quantitativas aos gerentes 

que, assim, terão melhor controle sobre esses elementos. 

Relatórios Externos: preparar relatórios financeiros baseados em princípios 

contábeis geralmente aceitos ou em outras bases apropriadas a grupos não 

administrativos, como acionistas, credores, órgãos regulatórios e autoridades 

tributárias; e participar do processo de desenvolvimento dos princípios contábeis que 

formam a base dos relatórios externos. 

Para que a contabilidade gerencial seja bem planejada é preciso que seus 

colaboradores tenham conhecimento sobre suas principais ferramentas e conceitos 

a serem desenvolvidos, tendo melhor controle dentro da empresa e assim saber 

tomar as decisões necessárias (MARION, 2014). 

Para Souza (2008), a contabilidade gerencial é o processo de apurar e relatar 

informações a respeito de atividades econômicas para o uso dos administradores no 

planejamento, avaliação de desempenho e controle operacional.  

A contabilidade gerencial pode ser esquematizada da seguinte maneira, 

conforme Souza (2008): 

Inexistência de princípios: as empresas desenvolvem seus próprios 

princípios bem como os sistemas e procedimentos de mensuração, de acordo com a 

necessidade de cada empresa. 

Natureza prospectiva: inclui projeções e estimativas dos resultados 

prováveis das decisões. 
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Incluir informações: pode incluir informações oriundas de expectativas 

pessoais do tomador de decisões. Portanto a subjetividade é um elemento de 

grande presença. 

Informações específicas: proporciona informações especificas aos usuários 

em cada situação em que sejam necessárias. E as informações podem ser bastante 

detalhadas. 

Comunica as informações: as informações não financeiras especialmente 

aquelas que são consideradas operacionais, tais como quantidades produzidas, e 

vendidas, preços, resultados quantidade por canal de vendas, por região geográfica 

e outras da espécie.  

           “A contabilidade gerencial mudou o foco da contabilidade, passando dos 

registros e análise das transações financeiras para a utilização da informação para 

decisões, afetando o futuro” (PADOVEZE, 2007, p. 21). 

          Segundo Padoveze (2007, p. 30), “todo processo de gestão é caracterizado 

pela necessidade da tomada de decisão”. Afirma ainda algumas definições para o 

processo de tomada de decisão, sendo elas: 

· Objetivo: resultado para qual deseja exercer uma ação. 

· Problema: lacuna para alcançar os objetivos. 

· Resolução do problema: ação que corrige a lacuna, permitindo assim 

alcançar os objetivos. 

· Decisão: curso escolhido para alcançar os objetivos. 

           Para Figueiredo e Caggiano (2008, p. 17), “o processo de tomada de decisão 

é uma sequência lógica de etapas que expressam a racionalidade com a qual os 

gestores buscam soluções ótimas para os problemas da empresa”.  

           E segundo Chiavenato (2000, p. 348), “a tomada de decisão é o processo de 

análise e escolha entre as alternativas disponíveis de cursos de ação que a pessoa 

deverá seguir”. 

  É possível concluir que a contabilidade gerencial obtém as informações 

necessárias para a tomada de decisão sempre olhando para o futuro da 

organização. Sendo assim a tomada de decisões é a escolha de uma ação através 

das informações para solucionar problemas das empresas. 
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2.2.1 Manutenção 

Para Bertsche (2008), a manutenção consiste em métodos para determinar e 

avaliar uma sistemática numa organização corporativa. Vai auxiliar na preservação e 

manutenção de um bem.  

Segundo Soeiro (2017, p. 10), “a manutenção deixou de ser, nas últimas 

décadas, uma simples atividade de reparo e se tornou um meio essencial para o 

alcance dos objetivos e das metas da organização”. 

Conforme Soeiro (2017, p. 11), 

A manutenção deve ser voltada para os resultados objetivados pela 
organização, notadamente ao atendimento do programa de produção, ao 
custo planejado e a qualidade requerida. Cabe á manutenção buscar maior 
eficácia na aplicação dos recursos e uma relação de custos e vida útil que 
represente o menor custo de ciclo de vida dos equipamentos. A seleção de 
novos equipamentos, componentes e sistemas devem levar em 
consideração, necessariamente a confiabilidade, a manutenibilidade e os 
custos operacionais futuros. 

De acordo com a Norma Brasileira NBR 5462/1994 (Confiabilidade e 

Mantenabilidade) manutenção é a combinação de todas as ações técnicas e 

administrativas, destinadas a manter ou recolocar um item em um estado no qual 

possa desempenhar uma função requerida.   

No presente trabalho serão abordados dois tipos de manutenção a preventiva 

e a corretiva. Para Almeida (2017), além de facilitar o planejamento das operações 

de manutenção corretiva e preventiva, uma organização obtém diversas vantagens 

quando executa uma classificação de ativos adequada. Dentre eles pode-se elencar: 

Eficiência financeira: a administração do planejamento e execução de 

operações de manutenção preventiva em face da classificação de bens ativos 

oferece economia financeira em termos de matéria-prima, insumos e mão de obra 

para as operações de manutenção. 

Aumento da confiança do cliente: decorrência da diminuição de paradas 

imprevistas para a execução das operações de manutenção corretiva e preventiva. 

Gestão eficaz dos custos e desempenho de curto e longo prazo: o 

planejamento das operações de manutenção corretiva e preventiva facilita os 

cálculos e gastos que vão compor o custo de fabricação da organização. 

Melhoria da eficácia e eficiência organizacionais por meio da analise, revisão 

e melhoria dos processos (ALMEIDA, 2017). 
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Sendo assim a modalidade de prevenção vem sendo implantada nas 

empresas auxiliando assim na melhoria dos planejamentos sendo essencial para 

que a organização alcance seus objetivos e metas estabelecidas. 

2.2.1.1 Manutenção preventiva 

A manutenção preventiva é a manutenção planejada e controlada, 

executadas em datas predeterminadas, com o objetivo de manter a máquina ou 

equipamento em condições adequadas de funcionamento e conservação, de modo a 

evitar paradas imprevistas (ALMEIDA, 2017). 

Segundo Lafrai (2001, p. 173):  
 

A manutenção preventiva afeta diretamente a confiabilidade de um 
equipamento, fazendo com que a taxa de falhas diminua ao longo das horas 
de operação. Desta forma, para aumentar a produtividade em termos anuais 
de uma indústria, busca-se que um equipamento seja mantido em operação 
e alcance a uma taxa de utilização sob demanda de 100% para uso 
imediato. 

Conforme Lafrai (2001, p. 265): 

A manutenção preventiva é aquela em que as tarefas são efetuadas a 
intervalos predeterminados, conforme critérios prescritos e planejados, 
destinadas a reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do 
desempenho de um item. 

A manutenção preventiva é a atuação realizada para reduzir falhas ou queda 

no desempenho, obedecendo a um planejamento, baseado em períodos 

estabelecidos de tempo (MORAES, 2010). 

Para Almeida (2014) a manutenção preventiva tem as seguintes vantagens: 

Equilibrar a utilização de recursos humanos: planejando as operações de 

manutenção, é possível criar um ritmo de trabalho constante e prever a quantidade 

de mecânicos no setor de manutenção, eliminando tempos ociosos e excesso ou 

falta de profissionais. 

Eliminar tempos de espera para compra de peças: com o cronograma de 

manutenção preventiva é possível fazer uma previsão do consumo de peças e 

insumos que serão utilizados nas operações de manutenção, o que evita estoques 

desnecessários ou falta de peças que causam a parada da máquina ate a compra e 

recebimento da peça. 

Confiabilidade de prazos no sistema de produção: a manutenção 

preventiva permite o bom funcionamento das maquinas utilizadas no sistema 
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produtivo de uma empresa, o que evita atrasos ou esperas por quebras de 

máquinas. 

Satisfação do cliente: a manutenção preventiva contribui para o respeito a 

prazos de entrega das peças e para a qualidade das peças produzidas pelas 

máquinas mantidas em perfeito estado de funcionamento, contribuindo assim para a 

satisfação dos clientes da organização. 

Gestão ambiental: uma grande preocupação mundial é o impacto ambiental 

gerado por resíduos resultantes dos processos de fabricação. Neste contexto, a 

manutenção preventiva deverá estar voltada para os equipamentos antipoluição, ou 

seja, atuando em problemas que resultam em vazamentos de fluidos de corte ou 

lubrificantes, excesso de emissão de gases e controle de cavacos de usinagem. 

Para Soeiro (2017, p. 133): 

Relativo à manutenção preventiva, são apresentadas as etapas do fluxo e 
do tratamento da informação na programação de serviço de manutenção, 
que é iniciada com o agendamento da manutenção identificada no roteiro de 
inspeção a manutenção para ação planejada, juntamente ao monitoramento 
e à ação preventiva, para impedir a parada do equipamento.  

Na Figura 1, demonstra o fluxograma da manutenção preventiva: 

Figura 1 – Fluxograma de ordem de serviço para manutenção preventiva 

 

Fonte: Soeiro (2017, p. 133). 

2.2.1.2 Manutenção corretiva 

Conforme a NBR 5462/1994, manutenção corretiva é a manutenção efetuada 

após a ocorrência de uma pane, destinada a colocar um item em condições de 

executar uma função requerida. 

Segundo Almeida (2017, p. 25): 

A manutenção corretiva acontece diante de paradas imprevistas. A máquina 
que está em produção é responsável por garantir o cumprimento de prazos 
de entrega, portanto, é a precisão que garante a qualidade e a 
confiabilidade do produto, contribuindo, sobretudo para a arrecadação de 
recursos financeiros. Logo, neste tipo de manutenção o atendimento 
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realizado junto à produção é imediato: assim que um equipamento ou 
maquina para a equipe de manutenção procede ao conserto.  

A manutenção corretiva segundo Almeida (2014), é um conjunto de 

procedimentos que são executados com a finalidade de atender imediatamente a 

produção, a máquina ou o equipamento que parou. 

Na Figura 2, está representado o fluxograma relativo à manutenção corretiva, 

são apresentadas as diferentes etapas do fluxo e do tratamento da informação na 

solicitação de serviço de manutenção, “que é iniciado com o registro da solicitação 

de manutenção, a qual é identificada no roteiro de inspeção da manutenção para 

ação imediata, pois a falha já ocorreu” (SOEIRO, 2017, p. 133). 

Figura 2 – Fluxograma de ordem de serviço para manutenção corretiva 

 
Fonte: Soeiro (2017, p. 133) 

A manutenção corretiva pode ser dividida em duas classes sendo, a 

planejada e a não planejada. 

Manutenção planejada: é a correção que se faz pela decisão gerencial de se 

operar, ate ocorrer à falha. Pelo seu próprio nome “planejada”, indica que tudo o que 

é planejado, tende a ficar mais barato, seguro e mais rápido (MORAES, 2010). 

           Assim sendo visa corrigir falhas de modo a manter a capacidade produtiva do 

equipamento. 

Manutenção não - planejada: corrige a falha sem planejamento anterior, 

segundo Branco (2006, p. 35), “se a falha não puder ser adiada ou planejada, deve 

ser considerada como manutenção corretiva não planejada ou emergência, ou seja, 

aconteceu agora e é preciso fazer agora”. 

           Assim a não planejada ocorre quando há a parada do equipamento devendo 

ser reativado com urgência para que não cause transtornos ao desenvolvimento das 

atividades. 
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2.2.2 Gestão da Manutenção 

A gestão da manutenção tem como responsabilidades básicas aumentar a 

disponibilidade dos equipamentos, atuar na administração dos custos e alocação de 

recursos de manutenção, estabelecer plano de manutenção efetivo que atenda 

certificações, normas de SMS (Segurança, Meio ambiente e Saúde), garantindo e 

assegurando o lucro (GURSKI; RODRIGUES, 2008). 

Para Soeiro (2017), o planejamento e controle da manutenção, cujo princípio 

básico é que todo planejamento deve ser necessariamente controlado, para que o 

resultado obtido seja avaliado, verificando os pontos de sucesso e os pontos que 

necessitam ser melhoradas, informações essas obtidas na interpretação dos 

indicadores.  

A Figura 3 apresenta o fluxograma de planejamento, execução, controle e 

indicadores. 

Figura 3 – Fluxograma: planejamento, execução, controle e indicadores 

 

Fonte: Soeiro (2017, p. 144) 

 Os gestores do planejamento e controle da manutenção são responsáveis por 

justificar os investimentos em manutenção em função da disponibilidade do 

equipamento ou instalação, evitando as paradas não programadas por falhas, a fim 

de que o planejamento da produção não seja afetado no que corresponde à entrega 

do produto ao cliente final (VERRI, 2007). 

É muito importante para a empresa que seus gestores acompanhem os 

indicadores de manutenção buscando assim melhorar seus processos. Para Soeiro 

(2017), os principais indicadores de manutenção são: 

Ø MTBF: (Mean time between Failures) tempo médio entre falhas; 

Ø MTTR: (Mean time to Repair) tempo médio para reparo; 

Ø MTTF: (Mean Time to Failure) tempo médio para falha; 

Ø Backlog: tempo destinado a atender pendências. 

O MTBF é um indicador muito utilizado em manutenção industrial, pois indica 

o tempo médio entre falhas. É dado pela razão entre a soma do número de horas 
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entre falhas pelo número de ocorrências durante o período considerado. O MTBF é 

um indicador de confiabilidade da vida média, aplicável aos elementos ou 

componentes que podem ser reparados (KARDEC; NASCIF, 2009). 

Cálculo do tempo médio entre falhas (MTBF): 

 

MTBF = Número de falhas 

              Somatória das horas entre falhas 

 

“Para obter maior disponibilidade operacional, é necessário atingir a maior 

soma das horas de operação sem falhas e o menor número de ocorrências” 

(SOEIRO, 2017, p. 144). A Figura 4, representa o cálculo da MTBF. 

Figura 4 – Tempo médio entre falhas - MTBF 
 

 

Fonte: Soeiro, (2017, p. 145). 

Para Soeiro (2017, p. 146): 

O MTTR, aponta o tempo médio para reparo, sendo aplicável quando o 
tempo de reparo do equipamento é significativo quando comparado ao 
tempo de operação. Por análise dimensional, a unidade desse indicador é a 
razão entre a soma das horas de reparo, sem disponibilidade para a 
produção, e o número de ocorrências no período analisado. O tempo médio 
de reparo é iniciado na ocorrência da falha do equipamento até a finalização 
do reparo e a recuperação das condições operacionais do equipamento, isto 
é, estar disponível para a operação e produção. 

Cálculo do tempo médio para reparo (MTTR): 

 
MTTR=        Número de falhas 
            Somatória das horas de reparo  
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Viana (2002), considera que MTTR (Mean time Repair ou tempo médio para 

reparo) é obtido pela divisão do somatório do tempo indisponível de operação devido 

a intervenções da manutenção corretiva e preventivas, pelo número total de 

intervenções. 

Conforme Viana (2016), o MTTF é um parâmetro que expressa o tempo 

médio para a ocorrência de uma falha. Explica que os componentes não reparáveis, 

onde a falha implica no fim da vida destes, o MTTF deve ser utilizado.  

Reis (2009), acrescenta que o MTTF é o tempo médio de desempenho das 

funções ate a ocorrência de uma falha causada pela operação e/ou manutenção.  

Cálculo do tempo médio para falhar, segundo Viana (2002): 

 

MTTF = HD (Horas disponíveis) 

              N° de falhas 

  

O MTTF ou TMPF (tempo médio para a falha) é um indicador de 

confiabilidade, aplicável a elementos ou componentes substituíveis, aqueles que não 

podem ser reparados (KARDEC; NASCIF, 2009). 

Backlog, segundo Branco Filho (2000), é o tempo necessário para concluir 

todas as pendências de manutenção e serviço, utilizando toda a força de trabalho da 

equipe de manutenção. É importante considerar o backlog como um indicador 

instantâneo, partindo da premissa de que não serão adicionadas novas atividades 

durante a execução dos serviços até então registrados e coordenados pela equipe 

de planejamento e controle de manutenção. 

Para Soeiro (2017, p. 149): 

O backlog indica a quantidade de horas e recursos destinada a atender a 
uma lista de pendências das atividades de manutenção, aquelas que foram 
programadas e não foram executadas, dados em dias ou horas faltantes. 
Essa lista de pendências deve ser gerenciada considerando a estimativa 
dos parâmetros, a prioridade e as necessidades, pois ela é dinâmica, e, 
portanto, o plano de conclusões das atividades precisa ser revisado 
continuamente. 

 

Backlog =Total de Homem - horas disponíveis diária 

              Total de Homem - horas estimadas para atividades pendentes 
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As possíveis curvas de backlog estão apresentadas na Figura 5, com 

características específicas e informações importantes para os gestores de 

planejamento e controle da manutenção. 

Figura 5 – Curvas típicas de backlog 

 

Fonte: Tavares (1999 apud VIANA, 2006) 

A curva A apresenta uma tendência à estabilidade das atividades pendentes. 

O mais preocupante nessa situação é qual é o valor aceitável pela organização.  

Na curva B, a tendência é crescente, sinalizando problemas de qualidade, 

planejamento e controle da manutenção, grande volume de pendências, indicando 

baixa capacidade de reação da equipe de manutenção. 

 A curva C apresenta um crescimento repentino e significativo, característico 

de ocorrência de manutenção corretiva com elevado tempo de execução.  

A curva D apresenta uma característica típica de falta de controle do 

planejamento e controle da manutenção, gerando uma instabilidade bem 

significativa. 

 A curva E apresenta uma tendência de queda favorável das atividades 

pendentes, sendo que o recurso utilizado pode ser reduzido ou realocado, gerando 

maior produtividade da equipe, capacitação ou mais recursos disponíveis. 

A curva F apresenta uma situação inversa da curva C, com uma redução 

repentina e significativa das atividades pendentes, podendo ocorrer quando um 

recurso externo é contratado ou quando é adotada uma ação pontual de redução 

das pendências de manutenção (SOEIRO, 2017). 

Para Soeiro (2017), os indicadores gerais e específicos das áreas e dos 

processos internos das organizações demonstram os resultados obtidos por meio da 

estrutura organizacional e das ações de seus profissionais. Esses indicadores 
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demonstram quais práticas ou processos já atingiram o padrão estabelecido e 

destacam quais ações de melhoria contínua necessitam ser priorizadas.  

A identificação de necessidades e oportunidades é fundamental para o 

sucesso competitivo das organizações. Esses indicadores, aplicados às atividades 

de manutenção industrial, são a base da decisão pela aprovação da melhoria ou do 

desenvolvimento proposto a uma necessidade ou de aumento da disponibilidade ou 

da redução do custo de manutenção (SOEIRO, 2017). 
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3 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do presente trabalho de conclusão de curso foram 

utilizados os procedimentos descritos nesse capítulo. 

3.1 NATUREZA DA PESQUISA 

O termo pesquisa significa segundo Minayo (1998, p. 17): 

[...] a atividade básica da ciência na sua indagação e construção da 
realidade. É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a atualiza 
frente a realidade do mundo. Portanto, embora seja uma pratica teórica, a 
pesquisa vincula o pensamento e ação, ou seja, nada pode ser 
intelectualmente um problema, se não tiver sido, em primeiro lugar, um 
problema da vida prática. 

 Conforme Gil (1996), a pesquisa é um procedimento racional e sistemático 

que tem por objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A 

pesquisa é desenvolvida mediante o concurso dos conhecimentos disponíveis e a 

utilização cuidadosa de métodos, técnicas e outros procedimentos científicos, ao 

longo do processo que envolve inúmeras fases, desde a adequada formulação do 

problema até a satisfatória apresentação dos resultados. 

A natureza do presente trabalho de conclusão de curso é a pesquisa 

qualitativa, é através da observação das rotinas e processos na empresa 

descrevendo assim seus hábitos e procedimentos exercidos. Com a aplicação de 

entrevista semiestruturada, observação dos processos e conversas com o 

responsável pelo setor de manutenção da empresa. 

Segundo Marconi e Lakatos (2006, p. 269): 

A metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar aspectos 
mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano. 
Fornece análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, 
tendências de comportamento. 

Marconi e Lakatos (2006), ressaltam ainda que na pesquisa qualitativa, 

primeiramente faz-se a coleta de dados a fim de poder elaborar a teoria de base, ou 

seja, o conjunto de conceitos, princípios e significados. 

Sendo assim a pesquisa qualitativa tem como objetivo observar, explorar, 

aprofundar e explicar. 
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3.2 TIPO DE PESQUISA 

O método de pesquisa utilizado será o descritivo, exploratório, caracterizando-

se um estudo de caso. 

           Para Marconi (apud Lakatos, 2011, p. 71): 

Pesquisas exploratórias são investigações de pesquisa empírica cujo 
objetivo é a formulação de questões ou de um problema, com tripla 
finalidade: desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador 
com o ambiente, fato ou fenômeno para realização de uma pesquisa futura 
mais precisa ou modificar e clarificar conceitos. 

A pesquisa é um processo de produção de conhecimentos que auxiliem na 

interpretação da realidade. A pesquisa como afirma Santos (1989), é a prática social 

do conhecimento.  

Para Luchesi (1985, p. 51): 

Conhecimento é a capacidade disponível em nós seres humanos, para que 
processemos de forma mais adequada a nossa vida com menos riscos e 
menos perigos. O conhecimento tem o poder de transformar a opacidade da 
realidade em caminhos iluminados, de tal forma que nos permite agir com 
certeza, segurança e previsão. 

A pesquisa exploratória, de acordo com Vergara (2005), constitui-se pela 

busca de conhecimentos sobre a gestão da manutenção através de pesquisa, 

observação, análise, classificação e interpretação dos dados coletados.  

Para Cervo (2006), a pesquisa exploratória estabelece critérios, métodos e 

técnicas para a elaboração de uma pesquisa e visa oferecer informações sobre o 

objeto desta e orientar a formulação de hipóteses. 

Para Correia e Costa (2012, p. 12): 

A pesquisa exploratória visa explorar, mais as informações dos assuntos 
estudados, delimitar o tema que será pesquisado, definir os objetivos, 
formular ou não hipóteses, ou descobrir um novo tipo de enfoque para o 
assunto investigado. 

A pesquisa exploratória para Gonçalves (2014), visa a descoberta, o achado, 

a elucidação de fenômenos ou a explicação daqueles que não eram aceitos apesar 

de evidentes. A exploração representa atualmente um importante diferencial 

competitivo em termos de concorrência. 

Conforme Gil (2010, p. 41), “o objetivo da pesquisa exploratória é 

proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a torná-lo mais explícito 

ou a constituir hipóteses”.   

Para Marconi (apud LAKATOS, 2011, p. 71): 
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Pesquisas descritivas consistem em pesquisas empíricas cuja principal 
finalidade é o delineamento ou análise das características de fatos ou 
fenômenos, a avaliação de programas ou o isolamento de variáveis 
principais ou chaves. 

Segundo Fachin (2001, p. 42), estudo de caso “é caracterizado por ser um 

estudo intensivo. É levada em consideração, principalmente, a compreensão, como 

um todo, do assunto investigado”. 

3.3 DELIMITAÇÃO DO UNIVERSO 

 A delimitação do universo é o local da pesquisa que está sendo estudado. 

Para Fachin, (2001, p. 115):  

A delimitação do universo se torna mais evidente a partir da escolha do 
assunto. Antes da escolha do assunto, desde o momento inicial da decisão 
de realizar a investigação, já se tem uma ideia geral do universo de 
pesquisa. Faz-se necessário reunir informações mais precisas sobre a 
delimitação do universo de pesquisa, descreve-lo em suas grandes linhas e 
decidir se a pesquisa se fara sobre o universo todo ou sobre uma amostra 
dele. Nesse caso as informações sobre o universo deverão permitir a 
estratificação para a escolha da amostra representativa ou significativa.  

O presente trabalho foi desenvolvido no município de Fraiburgo no estado de 

Santa Catarina, na empresa Agrisolo - Comércio e Serviço LTDA. A empresa é uma 

prestadora de serviço no ramo de Terraplanagem e Locação de Máquinas. A 

pesquisa foi realizada ao responsável pelo setor de manutenção, sua atividade é 

administrar o setor. 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 A coleta de dados se deu através dados primários, segundo Mattar (2005, p. 

159), “os dados primários são aqueles que ainda não foram antes coletados. Eles 

são pesquisados com o objetivo de atender as necessidades especificas da 

pesquisa em andamento”. 

          Para a elaboração da pesquisa foi elaborada uma entrevista semiestruturada 

com perguntas relacionadas à manutenção preventiva e corretiva, com o objetivo de 

responder o problema proposto no presente estudo. 

         Para Triviños (1987, p. 146), “a entrevista semiestruturada tem como 

característica questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses 

que se relacionam ao tema da pesquisa”.  
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  A entrevista semiestruturada segundo Manzini (1990/1991, p. 154), “está 

focalizada em um assunto sobre o qual confeccionamos um roteiro com perguntas 

principais, complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias 

momentâneas da entrevista”. 

  Minayo (1994), observa que a entrevista semiestruturada pode ser feita 

verbalmente ou por escrito, mas tradicionalmente inclui a presença ou interação 

direta entre o pesquisador e os autores sociais e é complementada por uma prática 

de observação participante. Sua qualidade consiste em enumerar, de forma mais 

abrangente possível, as questões que o pesquisador que abordar no campo, a partir 

de suas hipóteses ou pressupostos, advindos, obviamente, da definição do objeto de 

investigação.  

Também se utilizou do método da observação dos processos. Quivy e 

Compenhaudt (2005, p. 77), afirmam que “a observação engloba o conjunto de 

análise (constituído por hipóteses e por conceitos) é submetido ao teste dos fatos e 

confrontado com dados observáveis”. 

3.5 PROCEDIMENTO PARA ANÁLISES DE DADOS 

Os procedimentos utilizados para a análise dos dados qualitativos deram-se 

por meio de aplicação de entrevista semiestruturada, com perguntas relacionadas a 

manutenção preventiva e corretiva. 

Para melhor apresentação desses dados utilizou-se de gráficos e tabelas para 

expressar visualmente os dados coletados, de maneira que facilite a compreensão.  

  Segundo Cary e Anderson (1992), gráfico é a tentativa de se expressar 

visualmente dados ou valores numéricos, de maneiras diferentes, assim facilitando a 

compreensão dos mesmos. 
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4 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

Nesse capítulo serão apresentados os resultados do presente trabalho. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

Em meados do ano de 1997 os sócios, o Sr. Joel Alves dos Santos e Sra. 

Andrea L. Moraes dos Santos, vislumbraram a necessidade de criar uma empresa 

que pudesse oferecer serviços de infraestrutura e apoio às atividades das grandes 

empresas estabelecidas no município. Nesta época as empresas estavam 

racionalizando suas operações, terceirizando operações que não eram sua atividade 

fim. 

Surgiu então a empresa Agrisolo Terraplanagem Ltda, inicialmente focada na 

prestação de serviços de terraplenagem e silvicultura. Surgiu pequena dada às 

limitações de capital e dificuldades de obtenção de capital em bancos. Como todo 

início é difícil, a sede da empresa era na casa dos fundadores. 

Posteriormente com incremento da atividade, a empresa passou a executar 

serviços mais técnicos e específicos, como construção de estradas, revestimentos 

primários, compactação controlada, manutenção e reforma de máquinas. Passou 

também a atender empresas de outras cidades se regionalizando. A razão social 

passou a ser Agrisolo Comercio e Serviços Ltda. 

Atualmente a empresa é conhecida regionalmente, trabalhando em mais de 

20 municípios da região, prestando serviços à várias empresas e órgãos públicos. 

Consolidamos nossa atividade inicial e atuamos também no ramo de transporte e 

locação de máquinas. 

Nestes anos de existência a empresa cresceu muito, mas tem potencial para 

um crescimento ainda maior. A principal meta da empresa é prestar serviços com 

alto padrão de qualidade, maquinário com tecnologia de ponta e mão de obra 

altamente qualificada. 

A Agrisolo é uma empresa que tem preocupação com o bem-estar de seus 

clientes e por isso, trabalha focada na satisfação de todos os envolvidos nos 

projetos. Procuramos sempre ser produtivos, eficientes e construir uma relação de 

confiança com os nossos parceiros. 
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4.2 ANÁLISE DA SITUAÇÃO ANTERIOR À IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO E 

OS CONTROLES GERENCIAIS EXISTENTES NA ORGANIZAÇÃO 

Na empresa em estudo, as intervenções de manutenção são feitas muitas 

vezes verbalmente ou por WhatsApp. Quando acontece alguma falha em um 

equipamento, o operador aciona o responsável pela manutenção, e esse, agora 

ciente do ocorrido, vai até o equipamento acompanhado de um mecânico realizar o 

reparo.  

Simplesmente assim, sem nenhuma formalização para registro. Considerando 

essa mudança de cultura como sendo parte importante da estruturação do 

planejamento da manutenção. 

Nos Anexos 1 e 2, demonstra como era realizado a planilha de check list 

semanal da retroescavadeira e da pá carregadeira, visando a conferência da parte 

elétrica, hidráulica mecânica e de segurança.  

Através deste check list era coletado os dados da máquina no último dia de 

trabalho de cada semana, os colaboradores após o uso do maquinário, faziam um 

levantamento marcando ao lado de cada item se estava em boas condições de uso 

ou se necessita de algum tipo de manutenção.  

Na planilha exposta o operador do maquinário apenas informava se os itens 

constantes estavam de acordo com o funcionamento do equipamento. 

Para entender melhor a realidade da empresa e estabelecer uma estrutura 

para o modelo de manutenção, foram seguidas algumas etapas: 

 - Foram realizadas entrevistas com os funcionários envolvidos na 

manutenção na fábrica: gestores, operadores, encarregados e mecânicos. Através 

das entrevistas foi possível entender como a área de manutenção está estruturada e 

os motivos pelos quais não haver um modelo de controle de fácil preenchimento e 

de tamanha importância em uso. 

- Análise do processo produtivo: através de relatos de operadores e 

encarregados sendo elas através de meios de comunicação verificaram se a 

possibilidades de um controle frequente sobre as maquinas. 

-  Coleta de dados sobre o setor de manutenção: procura de dados nos quais 

a empresa se baseia para a tomada de decisões. Neste caso, não foi verificado 

nenhum relatório gerencial, manual de manutenção, nem especificações técnicas 

dos equipamentos presente na empresa. 
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4.3 ELABORAÇÃO DE CONTROLES PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIO. 

Após o estudo da realidade dos controles de manutenção na empresa, 

identificou-se a necessidade de implantação de um planejamento e controle eficaz 

da manutenção, foi sugerida uma ficha de check list diário para que a cada dia 

mediante as trocas de funcionários, se faça um levantamento dos principais itens da 

máquina, para que se saiba quando, onde, e em que dia, e principalmente qual 

operador estava utilizando a máquina, com a finalidade de individualizar e identificar 

cada equipamento.  

Com a criação de check list, através dela é possível montar um histórico de 

cada equipamento, sendo de suma importância para a organização do sistema de 

manutenção. As informações contidas no check list, organizadas em histórico, 

servem de base para tomada de decisão gerencial e para o funcionamento 

adequado das rotinas de manutenção. Desta forma as manutenções corretivas 

poderão ser realizadas conforme o uso de cada equipamento. 

No Apêndice A e B, mostra a sugestão de implantação de um novo modelo de 

check list, visando a melhoria e otimização do tempo e praticidade de 

preenchimento. 

De forma que este novo modelo abrangeria todos os tipos de veículos e 

equipamentos que a empresa utiliza no dia a dia de suas atividades, sendo este 

realizado diariamente no final do expediente, obtendo assim um melhor controle de 

identificação de possíveis problemas futuros, podendo assim ser prevenido e com 

isso aumentando a produtividade do maquinário. 

Conforme Apêndice C, foi elaborado um check list, para a troca de 

operadores sendo um método confiavel de conferência para que se faça o 

levantamento dos itens da máquina, três vezes ao dia isso quando se tem a troca de 

turnos, cada operador antes de iniciar sua atividade deve fazer este processo 

facilitando assim seu trabalho, para que seja identificado o problema caso o tenha, 

antes de se iniciar a atividade já possa ser corrigido ou encaminhado entes de danos 

maiores, e também itens obrigatorios de segurança. 
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4.4 SUGESTÃO DO FUNCIONAMENTO DOS NOVOS CONTROLES 

Essa etapa pode ser considerada fundamental para a mudança de conceito 

de manutenção da empresa, pois busca associar a manutenção preventiva no 

cenário atual da organização, que só realiza corretiva não-planejada.      

Para a etapa, dos testes dos check list elaborados, vai ser escolhido o 

equipamento mais crítico da empresa para serem elaboradas atividades de rotina de 

manutenção, o equipamento que tenha a troca de funcionários a cada período de 

trabalho também será realizado teste e juntamente com os operadores para o devido 

preenchimento. A ideia é que depois da validação desse plano que ajuda na 

manutenção dos equipamentos, sejam elaboradas e aplicadas atividades de 

manutenção aos outros equipamentos. 

O trabalho foi desenvolvido com apoio dos gestores e agora a etapa seguinte 

e a implantação das novas planilhas junto à empresa que ainda não foram testadas, 

deverá ser feito um acompanhamento junto a empresa e deverá ser realizado um 

treinamento para os operadores para os mesmos saberem a importância do 

preenchimento correto.  
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5 CONCLUSÃO 

A partir da proposta de pesquisa desse trabalho, apresentando os benefícios 

da contabilidade gerencial aplicada a uma empresa, tendo por objetivo apresentar 

sugestões de implantação de controles que auxiliem a manutenção e tomada de 

decisão. Apresentam-se as conclusões a que se chegou ao analisar o método usado 

na empresa no dia a dia de operadores de máquinas e do responsável de 

manutenção, a proposta de melhoria é o uso de uma ferramenta de fácil 

preenchimento para os colaboradores de uma empresa do ramo de terraplanagem e 

locação de máquinas do município de Fraiburgo – SC. 

Para alcançar o objetivo geral dessa pesquisa, organizaram-se alguns 

objetivos específicos, como primeiro objetivo caracterizar a empresa em estudo, 

segundo: analisar a situação anterior a implantação e controles gerenciais existentes 

na organização; o terceiro tratou de elaboração de controles para a manutenção de 

maquinário através de check list para auxiliar diretamente ao setor de manutenção, e 

pôr fim a sugestão de implantar os controles criados, visando à qualidade do serviço 

e para melhorar a produtividade dos colaboradores. 

O primeiro objetivo especifico foi a caracterização da empresa Agrisolo 

Comércio e Serviços Ltda, que atualmente é conhecida regionalmente, trabalhando 

em mais de 20 municípios, prestando serviços a várias empresas e órgãos públicos, 

atuando no ramo de terraplanagem e locação de máquinas. Tendo sua matriz no 

município de Fraiburgo - SC. 

O segundo objetivo específico, foi analisado as planilhas e os costumes da 

empresa em relatar o problema quando ocorria, através de contato com os 

colaboradores para que fosse possível chegar a um método que pode ser usado no 

dia a dia de modo fácil e rápido, encontramos algumas indicações de possíveis 

mudanças a serem incluídas na pesquisa aplicada, além de trazer informações que 

auxiliam diretamente na manutenção. 

Com o terceiro objetivo específico, que em entrevistas e observação a fatos 

ocorridos, constatou-se que fosse elaborado check list para auxiliar no procedimento 

da manutenção. Se utilizados futuramente podem acarretar em bons resultados e 

histórico de informações que pode ser arquivado, deixando assim um relatório de 

cada veículo ou máquinas com as informações necessárias para as tomadas de 

decisões. 
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 E o último objetivo específico através da sugestão de novos controles, estes 

foram feitos com o intuito de que os operadores não tivessem dificuldades de 

preenchê-los. Também foi produzido métodos de preenchimento dos documentos 

para que seja implantado na empresa, aplicando treinamento aos colaboradores. A 

sugestão seria a implantação destes documentos na empresa, pondo em prática os 

controles elaborados e a continuação do estudo, acompanhando o setor para ver se 

realmente os controles sugeridos estão apresentando resultado positivo. 

Desta forma conclui-se que com a implantação de controle de manutenção 

preventiva a empresa terá históricos dos equipamentos e com isso poderá gerenciar 

os custos e identificar os equipamentos mais críticos existente na empresa. Assim, 

seu maquinário estará sempre em condições boas de operação. Facilitando assim a 

realização dos trabalhos sem atraso com seus clientes. 
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ANEXO I - CHECK LIST SEMANAL DA RETROESCAVADEIRA 
 

ITEM
SIM 

(regular)

NÃO 
(irregular

) 
RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

                   CHECK LIST RETROESCAVADEIRA

DATA: EQUIPAMENTO Nº FROTA: OPERADOR: 

A partir de 01/01/2016 torna-se obrigatória a elaboração deste check-list, sendo entregue toda sexta-
feira ao Gerente da Filial.

ATIVIDADE 

ADESIVOS (AGRISOLO, DISTÂNCIA SEGURA, NRO. DA FROTA)

AST

ORDEM DE SERVIÇO

EPIs (LUVA, CAPACETE, ÓCULOS, PROTETOR AURICULAR...)

AR CONDICIONADO

PARTE ELÉTRICA

FARÓIS E ILUMINAÇÃO EM GERAL

BUZINA

LUZES DO PAINEL

EXTINTOR DE INCÊNDIO (VERIFICAR SE ESTÁ PRESO)

LIMPADOR DE PARABRISA

MOTOR DE PARTIDA

SINALIZADOR SONORO MARCHA RÉ

BATERIAS/POLOS/TERMINAIS

PISCA ALERTA

PEGAS/ CORRIMÕES/ ESCADA DE ACESSO A CABINE 

FILTRO DE AR 

MANGUEIRAS E CONEXÕES

GRAXEIRAS

SETA DIRECIONAL LADO ESQUERDO

SETA DIRECIONAL LADO DIREITO

VAZAMENTO DE ÓLEO

NÍVEIS DE ÓLEOS

LONA IMPERMEÁVEL 2X2

HORÍMETRO

RETROVISOR LADO DIREITO

RETROVISOR LADO ESQUERDO

ESTADO PNEUS DIANTEIROS

ESTADO PNEUS TRASEIROS

UNHAS CONCHA DIANTEIRA

UNHAS CONTRA TRASEIRA

PINOS E BUCHAS DA CONCHA DIANTEIRA

PINOS E BUCHAS DA CONCHA TRASEIRA
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ANEXO II - CHECK LIST SEMANAL DA MOTONIVELADORA 
 

ITEM
SIM 

(regular)
NÃO 

(irregular) 
RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

                   CHECK LIST MOTONIVELADORA

DATA: EQUIPAMENTO Nº FROTA: OPERADOR: 

A partir de 01/01/2016 torna-se obrigatória a elaboração deste check-list, sendo entregue toda sexta-
feira ao Gerente da Filial.

ATIVIDADE 

ADESIVOS (AGRISOLO, DISTÂNCIA SEGURA, NRO. DA FROTA)

AST

ORDEM DE SERVIÇO

EPIs (LUVA, CAPACETE, ÓCULOS, PROTETOR AURICULAR...)

AR CONDICIONADO

PARTE ELÉTRICA

FARÓIS E ILUMINAÇÃO EM GERAL

BUZINA

LUZES DO PAINEL

EXTINTOR DE INCÊNDIO (VERIFICAR SE ESTÁ PRESO)

LIMPADOR DE PARABRISA

MOTOR DE PARTIDA

SINALIZADOR SONORO MARCHA RÉ

BATERIAS/POLOS/TERMINAIS

PISCA ALERTA

PEGAS/ CORRIMÕES/ ESCADA DE ACESSO A CABINE 

FILTRO DE AR 

MANGUEIRAS E CONEXÕES

GRAXEIRAS

SETA DIRECIONAL LADO ESQUERDO

SETA DIRECIONAL LADO DIREITO

VAZAMENTO DE ÓLEO

NÍVEIS DE ÓLEOS

LONA IMPERMEÁVEL 2X2

HORÍMETRO

RETROVISOR LADO DIREITO

RETROVISOR LADO ESQUERDO

RETROVISOR INTERNO

ESTADO PNEUS DIANTEIROS

ESTADO PNEUS TRASEIROS

LÂMINA 

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
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No. Descrição OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK
1 Cinto de segurança estão em condições de uso?
2 EPIs  e Uniforme da Empresa estão em condições de uso?
3 A pasta de documentos está dentro da máquina?

4
Extintor de incêndio está dentro do prazo de validade, com o lacre e 
pressurizado?

5 O operador possui conhecimento da AST?
6 Condições do parabrisa
7 Condições do limpador parabrisa
8 Luzes do painel estão funcionando?
9 Possui buzina?
10 Possui quebra sol?
11 Espelho retrovisor em bom estado?
12 Seta direita está funcionando?
13 Seta esquerda está funcionando?
14 Pisca alerta dianteiro está funcionando?
15 Pisca alerta traseiro está funcionando?
16 Estado das lanternas / refletor
17 Sinaleiras e faróis estão em bom estado?
18 Possui sinal sonoro de marcha ré?
19 Possui luz de marcha ré?
20 Possui luz de freio?
21 Freios/estacionário está em bom estado?
22 Avaliação do motor de partida
23 Condições do ar condicionado
24 Nivel do oleo do motor
25 Nivel do oleo hidráulico
26 Nível de transmissão
27 A máquina apresenta vazamentos?
28 Condições dos pneus / esteiras
29 Condição das faixas refletivas?
30 Condições do escapamento
31 Paralamas traseiros em bom estado
32 Mangueiras em bom estado

KM Inicial:

KM Final: KM Final: KM Final: KM Final: KM Final: KM Final:
NOK = Item com problema / em desacordo KM Inicial: KM Inicial: KM Inicial: KM Inicial: KM Inicial:

Data:

OK = Item de acordo Ass: Ass: Ass: Ass: Ass: Ass:

Nome:                                                                                      Frota:
LEGENDA: Data: Data: Data: Data: Data:

                                  CHECK LIST VEÍCULOS E CAMINHÕES RETROESCAVADEIRA
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No. Descrição OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK
1 Cinto de segurança estão em condições de uso?
2 EPIs  e Uniforme da Empresa estão em condições de uso?
3 A pasta de documentos está dentro da máquina?

4
Extintor de incêndio está dentro do prazo de validade, com o lacre e 
pressurizado?

5 O operador possui conhecimento da AST?
6 Condições do parabrisa
7 Condições do limpador parabrisa
8 Luzes do painel estão funcionando?
9 Possui buzina?
10 Possui quebra sol?
11 Espelho retrovisor em bom estado?
12 Seta direita está funcionando?
13 Seta esquerda está funcionando?
14 Pisca alerta dianteiro está funcionando?
15 Pisca alerta traseiro está funcionando?
16 Estado das lanternas / refletor
17 Sinaleiras e faróis estão em bom estado?
18 Possui sinal sonoro de marcha ré?
19 Possui luz de marcha ré?
20 Possui luz de freio?
21 Freios/estacionário está em bom estado?
22 Avaliação do motor de partida
23 Condições do ar condicionado
24 Nivel do oleo do motor
25 Nivel do oleo hidráulico
26 Nível de transmissão
27 A máquina apresenta vazamentos?
28 Condições dos pneus / esteiras
29 Condição das faixas refletivas?
30 Condições do escapamento
31 MOTONIVELADORA – Condições da lâmina de corte

32 MOTONIVELADORA – Possui vazamento de óleo do tanden?

KM Inicial:

KM Final: KM Final: KM Final: KM Final: KM Final: KM Final:
NOK = Item com problema / em desacordo KM Inicial: KM Inicial: KM Inicial: KM Inicial: KM Inicial:

Data:

OK = Item de acordo Ass: Ass: Ass: Ass: Ass: Ass:

Nome:                                                                                      Frota:
LEGENDA: Data: Data: Data: Data: Data:

                                  CHECK LIST VEÍCULOS E CAMINHÕES MOTONIVELADORA
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APÊNDICE C - CHECK LIST ELABORADO PARA A TROCA DE OPERADORES 
 

 


