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RESUMO 

 

O progresso contínuo na gestão de sistemas produtivos trouxe para as 

organizações, a oportunidade de utilizar uma sistemática suportada pela norma de 

gestão de ativos ABNT NBR ISO 55001, cujo objetivo é orientar ações com foco no 

ciclo de vida do ativo, proporcionando aos stakeholders ferramentas transparentes 

para tomadas de decisão. A presente pesquisa tem por objetivo utilizar os requisitos 

da referida norma em um banco de ensaios automotivos e demonstrar que, através 

da utilização das práticas sugeridas, é possível identificar, planejar e executar ações 

de melhoria nos procedimentos de ensaios laboratoriais. Para proporcionar a 

melhoria na gestão de ativos foram identificados quatro focos: Aumento na 

produtividade da operação do banco de chassis; aprimoramento nas técnicas de 

manutenção preventiva e corretiva do banco de chassis; aperfeiçoamento de gestão 

do almoxarifado e treinamento. Com base nessas quatro prioridades foram tomadas 

ações no sentido de proporcionar a melhoria na gestão de ativos do banco de 

chassis. As ações envolveram um levantamento do tempo gasto para a realização 

dos ensaios em comparação ao tempo considerado ideal e verificação das causas 

de baixo desempenho em alguns tipos de teste. Envolveram também estudos para 

otimizar a gestão do almoxarifado e das manutenções, além da execução de um 

programa de treinamento aos operadores do laboratório. Os resultados obtidos na 

aplicação do conceito de gestão de ativos são apresentados no documento, sendo 

que alguns são de efeito imediato como, por exemplo, a substituição de 

fornecedores por outros de menor custo com a garantia da qualidade. Outros 

resultados, porém, são previstos no médio prazo como, por exemplo, a substituição 

de equipamentos que depende de investimentos que demandam recursos externos 

ao laboratório. Os resultados dessa pesquisa demonstram a viabilidade da aplicação 

dos conceitos preconizados pela norma de gestão de ativos ABNT NBR ISO 55001 

em um laboratório de testes automotivos. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Gestão de ativos, ISO 55001. Banco de chassis. Emissões 

veiculares.   



 

ABSTRACT 

 

The continuous progress in the management of productive systems has 

given organizations the opportunity to use a system supported by the ABNT NBR 

ISO 55001 asset management standard, whose objective is to guide actions focused 

on the asset life cycle, providing stakeholders with transparent tools for decision 

making. The aim of the present research is to use the requirements of this standard 

in an automotive test bench and to demonstrate that through the use of suggested 

practices it is possible to identify, plan and perform improvement actions in the 

laboratory test procedures. To provide the improvement in asset management, four 

areas were identified: Increase the productivity of the chassis bench operation; 

improvement the techniques of preventive and corrective maintenance of the chassis 

bench; optimization of warehouse management and training. Based on these four 

priorities, actions were taken to provide improved asset management of the chassis 

bench. The actions involved a survey of the time spent to perform the tests in 

comparison to the time considered ideal and verification of the causes of low 

performance in some types of test. They also involved studies to optimize warehouse 

management and maintenance, as well as the execution of a training program for 

laboratory operators. The results obtained in the application of the concept of asset 

management are presented in the document, some of which are of immediate effect, 

such as replacing suppliers with lower cost ones with quality assurance. Other 

results, however, are expected in the medium term, such as the replacement of 

equipment that depends on investments that require external resources to the 

laboratory. The results of this research demonstrate the feasibility of applying the 

concepts recommended by the ABNT NBR ISO 55001 asset management standard 

in an automotive test laboratory. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Gestão de ativos são as atividades desenvolvidas por uma organização para 

que seus recursos importantes atinjam os objetivos e tragam resultados de forma 

sustentável (KARDEC et al. 2104). Pode-se definir processo como um conjunto de 

atividades inter-relacionadas que transforma insumos, através do uso de recursos, 

instalações, equipamentos, pessoal, finanças, métodos e técnicas, com uma 

sequência sistemática de etapas e ações, abordada em documentos, tais como 

especificações, procedimentos, instruções de trabalho e controles. Conectando as 

decisões sobre os ativos que dão suporte ao processo, aos objetivos estratégicos do 

negócio e afastando-se da visão tradicional de custo de manutenção para abordar o 

custo de todo o ciclo de vida do ativo (LCC – Life Cicle Cost), obtém-se uma melhor 

gestão das incertezas proporcionando aos stakeholders, ferramentas transparentes 

para tomadas de decisão. 

A publicação da PAS 55 – Publicly Available Specification ou Especificação 

(IAM 2008) disponível publicamente pela BSI - Instituição de Padrões Britânicos, 

composta de 28 capítulos tem a finalidade de orientar uma adequada gestão de 

ativos físicos. Essa especificação elaborada em 2004 e revisada em 2008, através 

da contribuição de 50 organizações, pertencentes a 15 setores industriais de 10 

diferentes países, tornou-se o alicerce para a série de normas ISO 5500X. No Brasil, 

por meio da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NRMAS TÉCNICAS -ABNT, a norma 

foi traduzida e lançada em janeiro de 2014 como NBR ISO 55001 – Gestão de ativos 

– Sistemas de gestão – Requisitos (ABNT, 2014a), assim como a NBR ISO 55002 – 

Sistemas de gestão – Diretrizes para a aplicação da ABNT NBR ISO 55001 (ABNT, 

2014b). 

A norma NBR ISO 55001 (ABNT, 2014) contém 10 requisitos gerais e 

estima-se que são necessários 3 anos para implantá-la. Ela especifica um sistema 

de gestão de ativos dentro do contexto da organização podendo ser aplicada a todos 

os tipos de ativos e por todos os tipos e tamanhos de organizações. A norma é 

composta de 10 capítulos sendo 1 – Escopo, 2 Referência normativa, 3 Termos e 

definições, 4 Contexto da Organização, 5 Liderança, 6 Planejamento, 7 Apoio, 8 

Operação 9 Avaliação do desempenho e 10 Melhoria. O organograma da FIGURA 1 

procura contextualizar a interligação dos diferentes quesitos dessa norma. 
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Esse trabalho elencou somente alguns pontos da norma em função do 

tempo disponível e da necessidade de implantação de um plano estratégico e 

evolução de diversos parâmetros organizacionais para que a norma seja atendida 

em todos os seus quesitos. 

 

FIGURA 1 – ORGANOGRAMA DA NORMA ISO 55001 

 

FONTE: Adaptado de ABQ - Academia Brasileira de Qualidade (2018) 

 

O que se propõe nesta dissertação é desenvolver no LEME – Laboratório de 

Ensaio em Motores e Emissões, do Departamento de Mecânica, dos Institutos 

Lactec, especificamente no sistema denominado “banco de chassis”, um modelo de 

parte dos requisitos da norma, voltado a demonstrar que, aliando técnicas 

financeiras, planejamento e manutenção, é possível obter um melhor resultado 

operacional e aumentar a confiabilidade desse sistema. Objetiva-se com isto um 

melhor alinhamento da visão da organização e ferramentas que auxiliem na decisão 

sobre investimentos baseadas em fatos e dados, melhoria dos serviços prestados, 
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reputação junto ao cliente, desempenho financeiro, eficiência e eficácia através do 

gerenciamento dos colaboradores envolvidos. Planeja-se, com este trabalho, 

desenvolver uma metodologia que motive a busca de informações dos ativos físicos 

existentes em empresas tanto de pequeno e médio porte, assim como sejam ainda 

aplicáveis a grandes empresas ou plantas industriais como uma termoelétrica a gás 

natural (BORBA, 2016). 

 

 

1.1 CONTEXTO 

 

A OECD (2018) define a produtividade do trabalho como o PIB por hora 

trabalhada. O PIB – produto interno bruto representa a soma em valores monetários 

de todos os bens e serviços finais produzidos em uma região. A renda nacional é o 

produto interno bruto menos os gastos de depreciação do capital e os impostos 

diretos. A renda per capita é a razão da renda nacional pelo número de habitantes. 

Para as comparações internacionais dos níveis de produtividade do trabalho, as 

séries do PIB em moeda nacional e a preços correntes são convertidas em uma 

moeda comum, o dólar americano, utilizando as Paridades de Poder de Compra 

(PPPs) atuais. As taxas de crescimento da produtividade do trabalho, ao invés disso, 

baseiam-se em medidas do PIB em moeda nacional e a preços constantes.  

THE CONFERENCE BOARD (2018), organização privada, disponibiliza uma 

tabela excel denominada “Total Economy Database – Output, Labor and Labor 

Productivity, 1950-2018 – March 2018”, que considera 1950 como fator 100 e a partir 

dele fornece até março de 2018 o índice ano a ano de aumento de produtividade. O 

critério utilizado é o descrito no parágrafo anterior. A TABELA 1 demonstra os 

índices calculados para 8 países e foram marcados os valores para três países em 

especial; Coreia do Sul, Chile e Brasil. Há dois critérios de avaliação sendo o 

indicador 1 o crescimento da produção por pessoa empregada e indicador 2 o 

crescimento pelo número de horas trabalhadas. Considerando o indicador 1 por 

pessoa empregada, a produtividade no Brasil cresceu 3,5% ao ano entre 1950 e 

1980 conforme TABELA 1 devido à industrialização e à migração do campo para a 

cidade naquele período. A partir do início da década de oitenta a produtividade 

estagnou e o crescimento da produtividade por empregado cresceu 0,17% ao ano 

de 1980 a 2018. 
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Essa baixa eficiência da economia brasileira em produzir um ganho 

sustentável da produtividade no período 1980-2018 possibilitou que diversos países 

superassem a renda per capita do Brasil nas últimas décadas. O Chile cresceu sua 

renda per capita em 1,51% aa nesse período enquanto a Coreia do Sul aumentou 

esse indicador em 4,18% aa. 

 

TABELA 1 - ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE ENTRE 1950 E 2018 

 

FONTE: Adaptado de The Conference Board - Total Economy Database (2018). 

 

Balzer e Schorn (2014) afirmam que uma boa infraestrutura é um dos 

requisitos básicos para o crescimento da economia de um país, pois facilita 

investimentos para várias indústrias e aumenta a prosperidade da população com 

melhora do padrão de vida. 

O setor de manutenção, que vem assumindo maior importância ao longo da 

história, teve nos últimos 10 anos uma evolução marcante com o crescimento da 

gestão de ativos resultando na melhoria da confiabilidade, disponibilidade, 

mantenabilidade, e capacidade e capabilidade do processo, integrando pessoas, 

equipamentos, sistemas, logística, proporcionando que a operação cumpra seu 

papel com mínimo de riscos, dentro da programação predefinida. 

Sacramento (2018), define capabilidade como o desempenho do processo 

em atingir determinada especificação do processo ou do produto. Em outras 

palavras, o processo é capaz quando ele atende as especificações estabelecidas e 

VALORES CALCULADOS PRODUTIVIDADE

PAÍS INDICADOR MEDIDA 1950-2018 1950-1980 1980-2018 1950-1980 1980-2018 1950-1980 1980-2018

China (Alternative) 1 A 1,040749574 2,002668046 7,254194908 1,023419369 1,055016297 2,34% 5,50%

China (Alternative) 2 B 1,04384536 1,902852675 9,315751768 1,021676739 1,062172562 2,17% 6,22%

China (Official) 1 A 1,057979718 2,693024598 16,20845473 1,033573448 1,078191042 3,36% 7,82%

China (Official) 2 B 1,047138121 1,489559396 14,69630578 1,013371286 1,075340907 1,34% 7,53%

South Korea 1 A 1,043871849 3,906969693 4,544869317 1,046472937 1,041767606 4,65% 4,18%

South Korea 2 B 1,045179309 3,06124432 6,307915221 1,037998198 1,051038286 3,80% 5,10%

Argentina 1 A 1,010398273 1,830345523 1,092624166 1,020354544 1,002396984 2,04% 0,24%

Argentina 2 B 1,013182464 1,885979126 1,275077703 1,021373446 1,006589375 2,14% 0,66%

Brazil 1 A 1,016450882 2,805838641 1,063471637 1,034988259 1,001664592 3,50% 0,17%

Brazil 2 B 1,019150897 2,886409322 1,234869228 1,035965432 1,005718045 3,60% 0,57%

Chile 1 A 1,017619316 1,850733359 1,741301854 1,020731369 1,015102997 2,07% 1,51%

Chile 2 B 1,02239161 2,112395351 2,087287836 1,025240704 1,020087347 2,52% 2,01%

United States 1 A 1,016973362 1,775152158 1,73982713 1,01931368 1,015079752 1,93% 1,51%

United States 2 B 1,0188575 1,960326353 1,783497711 1,022690636 1,015760102 2,27% 1,58%

Switzerland 1 A 1,013748874 2,047322195 1,219409571 1,02417194 1,005375662 2,42% 0,54%

Switzerland 2 B 1,017529738 2,292478224 1,397497997 1,028040381 1,009086534 2,80% 0,91%

United Kingdom 1 A 1,019003301 1,979705217 1,783052215 1,02302603 1,015753244 2,30% 1,58%

1

2

A

B

Crescimento da produtividade do trabalho por pessoa empregada, mudança percentual

Crescimento da Produtividade do Trabalho por hora trabalhada, mudança percentual

Crescimento da produção por pessoa empregada

Crescimento pelo número de horas trabalhadas

Crescimento por anoCrescimento por anoCrescimento anual no período indicado
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necessidades do cliente. O autor define ainda capacidade como quanto o processo 

pode entregar de produto em um determinado período de tempo, ou seja, por 

exemplo, o número de peças por hora.  

É possível determinar a capabilidade de um processo através de um estudo 

estatístico, utilizando dados coletados de um lote de amostras retiradas de uma 

produção. É possível determinar quanto o valor médio da característica pesquisada 

está próximo do especificado e quanto é a dispersão dessa característica no lote 

considerado. 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

Dentro de uma organização é o desejo da maioria dos engenheiros buscar a 

excelência da gestão, através de ações positivas para a melhoria do processo 

produtivo e decisório, com a mitigação dos riscos envolvidos e uma constante 

redução nos custos. Kardec et al. (2014) mencionam essa evolução em três grandes 

etapas. A primeira teve ênfase na capacitação de pessoas e modernização de 

ativos, que vigorou até meados de 1990, apesar de alguns gestores permanecerem 

nesta linha até hoje. Na sequência, foi acrescentada a necessidade da gestão nos 

processos da organização. Na terceira etapa a melhoria da gestão mostra que 

evoluir na aplicação da manutenção preditiva e Engenharia de Manutenção produz 

um aumento da confiabilidade, disponibilidade, segurança, meio ambiente e resulta, 

normalmente, na redução de custo. Todavia, esse processo de engenharia pode não 

convergir para um resultado positivo, visto que a melhoria de processos específicos 

não traz necessariamente um ganho no processo como um todo. É importante, 

ainda, considerar que Kiritsis et al. (2009) afirmam que a minimização do custo do 

capital inicial do ativo pode prejudicar o custo do ciclo de vida, visto que nem sempre 

o menor investimento inicial traduz em menor custo operacional no decorrer da vida 

do ativo. Tendo esse aspecto em mente, priorizar a produção em detrimento de 

paradas necessárias para a manutenção preditiva, pode levar a prejuízos maiores 

provocados por falhas imprevistas, comprometendo o planejamento de peças de 

reposição e pessoal adequado a realizar o trabalho de manutenção. Essas 

deficiências podem provocar perdas de produção com consequentes falhas de 

entregas ao cliente, acidentes de trabalho, danos ao meio ambiente e incertezas não 

avaliadas. 
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Em outras palavras, deve-se considerar a mudança da meta que propõe 

uma redução agressiva dos custos, para tratá-los de forma mais ampla, 

considerando seus efeitos sobre a confiabilidade, a disponibilidade, os riscos de 

acidentes operacionais ou pessoais e eventuais prejuízos ao meio ambiente. 

Balzer e Schorn (2014) mencionam a dificuldade frequente observada nas 

organizações em obter recursos suficientes para se manter e atualizar máquinas, 

equipamentos, sistemas, linhas de produção entre outros, devido ao 

desconhecimento dos números envolvidos e de uma análise mais apurada dos 

riscos decorrentes da falta do investimento necessário.  

Decisões de investimentos ou dispêndios são facilitadas quando as mesmas 

se apoiam em fatos e dados e não em conjecturas ou argumentações vagas e 

imprecisas.  

A proposta dessa dissertação é motivada pela análise dos dados coletados e 

o diagnóstico de ações possíveis de melhorias a serem implantadas no banco de 

chassis do LEME – Laboratório de Mecânica e Emissões Veiculares dos Institutos 

Lactec.  

Considerou-se fazer uma análise acurada do banco de chassis, na 

perspectiva da gestão do ativo perante as boas práticas indicadas pela norma ISO 

55001 e sugerir, aprovar e implantar alterações em processos existentes, com o 

intuito de melhorar a confiabilidade e disponibilidade desse sistema e, como 

resultado, otimizar o fluxo de trabalho dos ensaios de veículos obtendo uma 

decorrente redução de custos. 

 

2.1 OBJETIVOS 

 

2.1.1 Objetivo geral 

Implantar um sistema de gestão de ativos para aperfeiçoar a operação e 

manutenção de um banco de chassis existente nas instalações de um laboratório de 

emissões veiculares.  

 

2.1.2 Objetivos específicos  

a) Analisar os procedimentos, metodologia de trabalho e controles existentes no 

Banco de Chassis pertencente ao Laboratório de Emissões Veiculares – 

(LEME), acreditado pela ISO 17025. 



24 

b) Classificar as falhas similares apontadas no relatório de perdas de ensaios do 

banco de chassis e tratar os problemas mais recorrentes. 

c) Propor melhorias e avaliar os resultados, verificando e demonstrando os 

ganhos efetivos. 

d) Quantificar os ganhos financeiros provenientes das ações consideradas. 

 

2.2 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos sendo o primeiro 

dedicado a introdução do tema proposto, contextualização e delineamento da 

pesquisa, exposição dos objetivos geral e específicos e justificativa do estudo. O 

segundo capítulo destaca os conceitos necessários para a completa fundamentação 

teórica dos assuntos relacionados à pesquisa realizada e apresenta as contribuições 

acadêmicas recentes mais relevantes. O capítulo três detalha os materiais e 

métodos utilizados no estudo. No capítulo quatro são apresentados os parâmetros 

do estudo de aplicação realizado, com detalhamento dos dados obtidos. No quinto 

capítulo são compartilhadas as conclusões obtidas durante e após o 

desenvolvimento dos trabalhos bem como propostas de trabalhos futuros e os 

apêndices.  
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

A revisão da literatura apresenta uma seção voltada à gestão de ativos em 

geral e em outra fornece informações quanto ao funcionamento e características do 

banco de chassis. 

 

 

3.1 GESTÃO DE ATIVOS 

 

A gestão de ativos é uma abordagem estratégica na alocação ótima de 

recursos para a gestão, operação e manutenção e conservação de ativos (FHWA, 

1999). É uma ferramenta que combina engenharia e princípios econômicos com 

boas práticas comerciais para apoiar a tomada de decisão nos níveis estratégicos e 

interdepartamentais de uma empresa, ajudando-a a gerir seus ativos com foco na 

relação custo-benefício, considerando o sistema e não somente suas partes. 

Kardec et al. (2014) mencionam que um dos conceitos básicos da gestão de 

ativos envolve a possibilidade de colocar “o mundo da manutenção” em contato com 

“o mundo das finanças” permitindo, assim, a tomada de decisões estratégicas. 

A manutenção é vista muitas vezes como um mal necessário. Alsyouf (2006) 

em um projeto com grandes empresas suecas, identificou que, utilizando uma 

metodologia apropriada de indicadores balanceados de desempenho ou balanced 

scorecards (BSC), é possível medir e identificar a relação de causa e efeito na 

utilização de uma estratégia efetiva de manutenção. Por exemplo, encontrou-se o 

potencial de melhorar em 9% o ROI (Return of Investment). Este número representa 

uma perda de lucratividade, causada por tempo de máquina parada e perdas em 

OEE (Overall Equipment Effectiveness). 

Lloyd (2012) e Fecha et al. (2012) mencionam que a gestão de ativos é vista 

por alguns como uma abordagem generalizada que afeta todas as partes de uma 

organização e por outras como uma atividade especializada, requerendo a atenção 

dedicada de um departamento ou função. Assim, a forma como uma organização 

percebe a gestão de ativos pode ter um efeito importante em sua capacidade e 

vontade de efetuar as mudanças necessárias na busca de novos objetivos 

corporativos. Essa variação entre as organizações também é resultado de pressões 

externas e respostas a culturas e estruturas existentes, e o conhecimento de 

gerentes seniores em atividade. Os autores também mencionam que não existe uma 
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fórmula pré-determinada para a implantação da gestão de ativos em uma 

organização e que cada uma deverá decidir e justificar o seu caminho. 

É possível iniciar um breve descritivo dos passos evolutivos da manutenção 

através da FIGURA 2 adaptada de Rolim (2015)  

 

FIGURA 2 – EVOLUÇÃO DA MANUTENÇÃO 

 

FONTE: Adaptado de Rolim (2015) 

 

Cunha (2014) procura explicar através do diagrama apresentado na FIGURA 

3, o desenvolvimento da manutenção que parte do estágio da simples intervenção, 

para o uso de técnicas de engenharia, continuando pela engenharia da 

confiabilidade e RCM, seguindo pelo ciclo de vida dentro da engenharia de ativos e 

culminando com as políticas e estratégias para abordar a gestão de ativos.  
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FIGURA 3 - PROCESSO EVOLUTIVO ATÉ A GESTÃO DE ATIVOS 

 

FONTE: Cunha (2014). 

 

Amadi-Echendu et al. (2010), publicaram que a Engenharia de Ativos tem 

uma dimensão financeira que reflete seu valor econômico como uma parte 

importante a ser considerada, relacionando a capabilidade da engenharia com o 

custo econômico. Os autores remetem o tema a um quadro mais amplo de 

considerações enfatizando o ciclo de vida do bem, ao invés de se concentrar apenas 

nos aspectos de manutenção. Conforme os autores, até recentemente, as definições 

da Engenharia de Ativos se concentraram em dois importantes aspectos: o primeiro 

na informação e tecnologia de comunicação necessária na gestão de dados relativos 

aos ativos; o segundo na forma como os sistemas de Engenharia de Ativos podem 

ser integrados para conseguir informar os tomadores de decisão sobre esses ativos. 

Madu (2000) cita a complexidade atual do ambiente de negócio e como diversos 

fatores como tempo, preço, tecnologia, inovação, qualidade, confiabilidade e gestão 

da informação influenciam a habilidade da organização em competir de forma 

efetiva. Em todos esses pontos a manutenção dos equipamentos e sua 

confiabilidade são estratégias importantes para evitar a deterioração prematura de 

um bem, tornando a empresa mais competitiva. 

Brown e Yanuck (1985) enfatizam que os custos de operação e manutenção 

ao longo da vida de um equipamento excedem em muito os custos iniciais e é de 

grande importância que sejam considerados no processo decisório. Ressaltam a 
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necessidade, do ponto de vista econômico, em dar preferência para pagar um alto 

custo inicial, incorrendo em menores custos subsequentes para se manter a 

integridade de um ativo. O aumento do custo da energia, mão de obra e bens de 

capital geraram a necessidade em observar com atenção os custos do ciclo de vida 

na fase de compra do ativo. 

O Life Cycle Institute sugere na FIGURA 4 a distribuição de custos ao longo 

do ciclo de vida de um ativo onde desconsiderando-se o descomissionamento 28% 

do custo é composto pelas fases de pesquisa, desenvolvimento, aquisição e 

produção do ativo e 72% do custo correspondem à operação/utilização e 

manutenção do ativo pela organização.  

FIGURA 4 – CUSTO DO CICLO DE VIDA. (LIFE CYCLE INSTITUTE)  

 

FONTE: life cicle institute (2006). 

 

Kardec et al. (2014) sugere a curva mostrada na FIGURA 5 como 

representativa da evolução dos custos do ciclo de vida de qualquer ativo desde o 

projeto básico, seguindo pelo detalhamento, aquisição, fabricação e montagem, 

qualificação das pessoas, pré-operação, partida, operação e manutenção, 

envelhecimento dos equipamentos e estrutura, podendo passar por eventuais 

modernizações e finalizando no descomissionamento, descarte e reciclagem. 

Denomina-se Custo do Ciclo de Vida do Ativo o valor envolvido em todas essas 

fases. 
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FIGURA 5 – CUSTO DO CICLO DE VIDA DO ATIVO 

 

FONTE: Kardec et al. (2014). 

 

Kardec et al. (2014) mencionam ainda, a existência de informações 

dispersas sobre os ativos nas organizações, tais como dados de falha, dados 

técnicos, histórico de manutenção, registro dos ativos, planilhas de manutenção 

preventiva e preditiva, ambiente operacional com os procedimentos operacionais, 

limites operacionais e normas de manutenção. O desafio consiste em reunir 

adequadamente estes dados, em cada uma das fases da vida do ativo, direcionando 

a uma manutenção mais apropriada, com melhor resultado financeiro, produzindo 

maior confiabilidade. 

Na busca de uma melhor gestão dos quesitos mencionados, Kardec et al. 

(2014) através da FIGURA 6 propõe integrar o aspecto capabilidade com os custos 

do ciclo de vida dos ativos no dia a dia. O gestor de ativos deve integrar estas 

informações de modo que a estratégia de ativos esteja alinhada com a estratégia 

dos negócios na busca do melhor resultado possível. 

A FIGURA 6 sugere que a capabilidade esteja associada ao CAPEX e 

considere os requisitos legais, normas de projeto, estratégias planejadas para 

manutenção e operação, custos de reposição e peças de reposição, assim como o 

crescimento do mercado ou do negócio em seu planejamento. 

No lado direito, a FIGURA 6 mostra custos do ciclo de vida relacionados ao 

OPEX, sugerindo considerar como a empresa adota a norma de depreciação, os 
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custos de manutenção, operacionais e administrativos, além dos custos de descarte 

dos ativos. Nesse mesmo lado é, ainda, sugerido relacionar risco versus custo. 

 

FIGURA 6 - DESAFIO DO GESTOR DE ATIVOS: INTEGRAR CAPABILIDADE COM CUSTOS E 

RISCOS 

  

FONTE: Kardec A. (2014). 

 

O desafio de um gestor de ativos é rentabilizar o negócio com 

sustentabilidade, fazendo com que o gerenciamento de ativos físicos seja 

considerado como um negócio e conduza à aplicação da ISO 5500X como um guia 

para atingir os objetivos estipulados pelas organizações. 

A maneira em que se aborda a intervenção de equipamentos caracteriza 

diferentes modelos de manutenção.  

Kardec e Nascif (2012) afirma ser usual agrupar os diferentes tipos de 

manutenção em 6 diferentes grupos, que são: 

a) Manutenção corretiva não planejada 
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b) Manutenção corretiva planejada 

c) Manutenção preventiva 

d) Manutenção preditiva 

e) Manutenção detectiva 

f) Engenharia de manutenção 

 

Manutenção corretiva é a ação de corrigir uma falha ou o desempenho baixo 

de um equipamento, como por exemplo, realizar uma intervenção para corrigir um 

defeito que impede seu funcionamento ou produz com desempenho abaixo do 

esperado, executa-se uma manutenção corretiva. A manutenção corretiva está 

dividida em não planejada e planejada (Kardec e Nascif, 2012).  

 

a) Manutenção corretiva não planejada 

Realiza-se a intervenção após a ocorrência da falha ou na constatação de 

menor desempenho não havendo tempo para um planejamento prévio. É a 

ocorrência mais usual em muitas organizações, implicando em custos 

maiores devido a perdas de produção, qualidade do produto e custos 

indiretos de manutenção. Quebras inesperadas provocam ainda maior 

desgaste, comprometimento da segurança e integridade do equipamento, 

sendo possível apresentar deficiências no funcionamento no retorno a 

operação. (Kardec e Nascif, 2012). 

 

b) Manutenção corretiva planejada 

A manutenção corretiva planejada propicia adequar a necessidade de 

intervenção com a programação de produção, assim como a disponibilidade 

de recursos humanos internos e externos condizentes com a tecnologia em 

questão, assim como a disponibilidade das peças de reposição, dispositivos 

auxiliares, equipamentos e ferramental necessário à execução do trabalho. 

(Kardec e Nascif, 2012). 

 

Pode-se ainda enumerar as demais modalidades de manutenção e suas 

características como segue: 

 

c) Manutenção preventiva 
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Realizada através de intervenções efetuadas em intervalos definidos de 

tempo, buscando corrigir falhas ou redução de desempenho.  

Xenos (2014) propõe que, diferentemente da corretiva, a manutenção 

preventiva procura fortemente a ocorrência de falhas. A aviação é um exemplo de 

setor em que a segurança exige uma atuação imperativa no cuidado com sistemas e 

componentes mais críticos. As limitações desse sistema podem ser a falta de 

informações precisas por parte dos fabricantes e fornecedores, a influência que 

fatores operacionais e ambientais provocam na degradação do equipamento, 

exigindo uma periodicidade específica para cada instalação ou planta operando em 

situações similares. Em função das limitações citadas, há possibilidade de ocorrerem 

falhas nos equipamentos antes do período de intervenção estabelecido, provocando 

a necessidade de intervenção prematura das equipes de manutenção. Ao longo da 

vida do equipamento, portanto, podem ocorrer falhas entre duas intervenções 

preventivas exigindo uma ação corretiva.  

Utiliza-se a manutenção preventiva em oportunidades específicas em 

equipamentos críticos com pouca disponibilidade de parada.  

A manutenção preventiva deve considerar a relação entre o custo do 

componente substituído, a facilidade da sua troca e o risco existente na interrupção 

da operação e, ainda, os fatores de HSE – health, safety and environment . 

 

d) Manutenção preditiva 

 

Através do acompanhamento sistemático na ocorrência de modificações dos 

parâmetros de condição ou desempenho, a manutenção preditiva monitora o estado 

do equipamento predizendo as condições do equipamento. Intensifica-se cada vez 

mais seu uso com o desenvolvimento de novas tecnologias, permitindo avaliações 

mais confiáveis, prevenindo falhas e permitindo a operação contínua pelo maior 

tempo possível. A manutenção preditiva prioriza a disponibilidade do equipamento 

pela não intervenção a partir das medições e verificações efetuadas durante a 

produção (Kardec e Nascif, 2012). 

É necessário considerar a viabilidade técnica do sistema de monitoramento 

e seus custos envolvidos. As falhas podem ser detectadas através de parâmetros 

monitorados onde seja possível acompanhar sua progressão através de um 

programa de análise e diagnóstico sistematizado.  
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A técnica proporciona significativa redução de prejuízo por falhas 

catastróficas e paradas inesperadas de produção, assim como menores riscos de 

HSE. 

Kardec e Nascif (2012) mencionam que dois ângulos importantes devem ser 

considerados, o acompanhamento periódico utilizando-se instrumentação de 

medição e análise, que não exige um tempo excessivo das equipes de manutenção 

e a utilização de operadores e técnicos para o acompanhamento representa, 

portanto, um custo razoável de mão-de-obra. Os autores também mencionam que o 

custo inicial de instalação do sistema online de monitoramento contínuo pode ser 

estimado em cerca de 1% do capital total investido no equipamento a ser 

monitorado. Também sugerem que um programa de acompanhamento de 

equipamentos bem gerido apresente uma relação custo/benefício de 1/5. 

Para a área de produção de uma empresa a manutenção preditiva tende a 

ser a que melhor resultado oferece, intervindo o mínimo possível. No entanto, a 

técnica requer um bom nível de treinamento da mão-de-obra, pois exige monitorar, 

analisar os dados coletados e planejar ações compatíveis com os dados registrados. 

(Kardec e Nascif, 2012). 

 

e) Manutenção detectiva 

 

São ações sobre o sistema de proteção na busca de falhas ocultas ou não 

perceptíveis, tanto pela operação como pela manutenção (Kardec e Nascif, 2012). 

É fundamentada na aplicação de computadores, controladores lógicos 

programáveis ou SDCD –Sistemas Digitais de Controle Distribuído com diferentes 

arquiteturas de controles e supervisórios, onde sistemas de shutdown 

(desligamento) e trip (desligamento não programado devido a atuação do sistema 

lógico de proteção) garantam a segurança do processo, quando o mesmo sai da 

faixa de operação segura. Uma de suas limitações é que esses sistemas, projetados 

para atuar na iminência de falhas que comprometam a máquina, produção ou 

segurança, também podem sofrer falhas com consequente não-atuação ou atuação 

indevida.  

Cabe ao especialista fazer verificações do sistema, sem tirá-lo de operação, 

para detectar falhas ocultas, podendo efetuar correções mantendo a operação. 
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Outra oportunidade de verificação do sistema são as grandes paradas previstas ao 

final de uma campanha de produção (Kardec e Nascif, 2012). 

 

f) Engenharia de Manutenção 

 

Kardec e Nascif (2012) colocam o alicerce da engenharia de manutenção na 

busca da causa raiz, modificando estados permanentes de mau desempenho e 

problemas crônicos, melhorando os padrões e procedimentos, alinhando 

tecnicamente as decisões na área de suprimentos, interagindo com a área de 

projetos sobre os problemas da área fabril, buscando benchmarks e aplicando 

técnicas modernas na solução de problemas.  

É necessário ainda abordar a Lei dos Grandes Números que será utilizada 

em algumas análises numéricas de dados coletados para essa dissertação. Essa lei 

é descrita pelo teorema de Bernoulli que enuncia: 

[...] segmentos curtos de sequências “absolutamente livres”, ou casualóides, mostrarão 

muitas vezes desvios relativamente grandes com referências a p [probalidade] e, assim, 

exibirão flutuações comparativamente grandes; ao passo que segmentos mais longos 

mostrarão, na maioria dos casos, à medida em que aumentam os comprimentos desses 

segmentos, desvios cada vez menores com respeito a p. Consequentemente, em 

segmentos suficientemente longos, escrevendo matematicamente a maioria dos desvios 

será tão pequena quanto desejamos. Dito de outra maneira, os grandes desvios tornar-se-

ão tão raros quanto desejamos (POPPER, 1980, p. 197). 

De outra forma se pode explicar matematicamente o enunciado de Bernoulli 

afirmando que “se p é a probabilidade de um evento, m é o número de ocorrências 

do evento em n experimentos, se e é um número positivo arbitrariamente pequeno, e 

se P é a probabilidade de que a desigualdade  

|
𝑚

𝑛
− 𝑝| < 𝑒 esteja satisfeita, então 

lim𝑛→∞ 𝑃 = 1”. (BOYER, 1996). 

 

Assim, o teorema de Bernoulli assevera que os segmentos mais curtos de sequências 

casualóides mostram, muitas vezes, grandes flutuações, enquanto que os segmentos 

longos sempre se comportam de modo que sugere constância ou convergência; diz o 

teorema, em suma, que encontramos desordem e aleatoriedade no pequeno, ordem e 

constância no grande. A expressão “lei dos grandes números” se refere a esse 

comportamento (POPPER, 1980, p 198). 
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3.2 BANCO DE CHASSIS PARA ENSAIOS DE EMISSÕES EM VEÍCULOS 

AUTOMOTORES 

 

O LEME - laboratório de ensaios de motores e emissões do Lactec reúne 

diversas salas com finalidades específicas para realizar ensaios em motores, 

veículos e motocicletas. Em função disso o prédio abriga, além das áreas auxiliares 

e administrativas, um banco de chassis, três bancos de motores e um banco de 

ciclomotores para ensaios de motocicletas. A FIGURA 7 mostra a planta baixa do 

conjunto dessas salas de ensaios.  

 

 

 

 



36 
FIGURA 7 - PLANTA BAIXA DO LABORATÓRIO DE ENSAIOS DE MOTORES E VEÍCULOS 

 

FONTE: O autor (2018) e imagens disponíveis em https://br.freepik.com/ (2018).  

PREPARAÇÃO DE MOTORES

SHED

ENSAIO DE VEICULOS

CONDICIONAMENTO

COMBUSTIVEL

SALA DE
GASESLABORATÓRIO

SALA DE CONTROLE

VESTIARIO

ESCRITORIOS

FUTURO

OFICINA

ANTE-CÂMARA

FUTURO

WC WC

Área Administrativa 

Banco de ciclomotores  

Área de abastecimento 

Área de 
Condicionamento 

Banco de Chassis 

Laboratório 
Químico 

Almoxarifado 

Mesa controle do 
banco de chassis 

Banco de Motores 

Sala de 
Gases 

https://br.freepik.com/


37 

O ambiente que compõe as atividades relacionadas a essa dissertação nos 

ensaios de veículos, está circundado por uma linha azul e são compostos pelas 

áreas enumeradas a seguir.  

 

a) Área de abastecimento 

Nessa área é feita a drenagem do combustível e o abastecimento do veículo 

com o combustível padrão adquirido pelo Lactec para uso nos ensaios. A 

composição de um litro de gasolina com 23% de etanol é obtida através da 

mistura de 770 ml de gasolina com 230 ml de etanol anidro. O custo desse 

combustível é superior ao vendido em postos, pois os valores aproximados 

são de R$ 13,39 para um litro de gasolina, R$ 6,00 para o etanol anidro, R$ 

5,56 para o etanol hidratado e R$ 27,89 para um litro de Diesel padrão, sendo 

esse último importado. 

 

b) Banco de chassis 

Nessa sala o veículo é ancorado com seu eixo motorizado sobre o rolo de 

460 mm de diâmetro que está acoplado a um dinamômetro. Um ventilador é 

instalado para arrefecimento do radiador, visto que o veículo não se 

movimentará. Os gases de exaustão são coletados e direcionados ao CVS – 

Amostrador de Volume Constante, através da conexão de uma mangueira 

ligada a uma ponteira fixa na extremidade do escapamento do veículo. 

 

c) Mesa de controle  

Contíguo ao banco de chassis há um acesso às salas de ensaios de veículos, 

motores e motociclos. Nesse local separado por vidro localiza-se a mesa com 

os dois computadores que controlam a aquisição de dados durante a 

execução dos ensaios, assim como os analisadores de gases Mexa 7200 e 

Mexa 7500.  

 

d) Área de condicionamento 

Consiste de uma sala para permanência de veículos no processo de ensaio, 

onde os mesmos devem ficar imobilizados entre doze a trinta e seis horas, 

para estabilização da temperatura e impregnação do combustível em seu 

sistema. Nessa área permanecem, ainda, os dois veículos que são utilizados 
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como padrão para verificação e comprovação da aferição do banco de 

chassis, assim como, os equipamentos que fornecem o relatório de emissões 

dos ensaios efetuados. Um dos veículos padrão possui um motor com ciclo 

Diesel e outro possui motor com ciclo Otto, cujo abastecimento é 

normalmente feito com etanol. 

 

e) Laboratório químico 

Sala constituída de um cromatógrafo, uma câmara limpa, com balança de 

precisão, para pesagem de filtro de material particulado.  

 

f) Almoxarifado  

Tem como finalidade atender o banco de chassis, banco de motores e 

motociclos. 

 

g) Sala de Gases 

Sua finalidade é armazenar os gases de calibração e de serviço, fornecendo-

os a diferentes pontos do banco de chassis e demais bancos do Laboratório 

LEME. 

Os gases utilizados na calibração de diversos equipamentos e suas 

concentrações em ppm (partes por milhão) ou percentual de concentração 

são relacionados na TABELA 2. 

 

TABELA 2 - RELAÇÃO DOS GASES DE CALIBRAÇÃO. 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

GAS ppm
Concentração

(%)

NOX 10, 50, 100, 300, 5000

CO 50, 500, 2500, 5000 10%

CO2 0,5 2%, 5%, 20%

THC 10, 50, 100, 200, 200, 30.000

CH4 5, 50, 500, 5000

O2 25%
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Os gases de serviço utilizados em todas as áreas do LEME são, O2, N2, Ar 

sintético, He e H2. Para cada gás há uma FISPQ - Ficha de Informações de 

Segurança de Produtos Químicos.  

Daemme (2012) cita que os ensaios de emissão veicular têm como objetivo 

estabelecer um padrão para reproduzir as condições de uso dos motores ou 

veículos, com o intuito de desenvolver e certificar suas emissões, desempenho, 

durabilidade ou situações que requeiram um estudo específico. Não há uma 

padronização mundial para os procedimentos desses ensaios. Cada país adota um 

protocolo conforme sua legislação e demandas. As legislações americana e 

europeia, porém, são as mais influentes e comumente adotadas por vários países.  

As principais legislações para ensaios veiculares utilizam os mesmos 

fundamentos da condução do veículo em um ciclo de velocidade, em função do 

tempo, sobre um dinamômetro de chassis. O mesmo é empregado para ensaios em 

veículos já em sua configuração motor/transmissão completa, em que as rodas 

propulsoras são posicionadas sobre um dinamômetro de rolos, que impõe uma 

resistência à rodagem, simulando os atritos aerodinâmicos, mecânicos e de pista. 

Durante esse percurso ocorre a coleta das emissões usando um amostrador de 

volume constante – AVC, que se baseia na coleta total do gás de escapamento 

diluído com ar, sem necessidade de medir as variações de volume do gás de 

escapamento, decorrentes dos diferentes regimes de rotação e torque ao qual o 

veículo é submetido. Isso propicia maior precisão aos cálculos finais da massa dos 

componentes pesquisados. Majerczyk e Radzimirski (2013) citam que esse método 

é o mais empregado mundialmente para medição de emissões automotivas com 

diluição da amostra e foi introduzido no início dos anos 1970. Outra vantagem do 

uso da diluição dos gases de escapamento é evitar a formação de condensados que 

podem absorver partes dos compostos, subestimando as emissões ou interferindo 

na leitura dos detectores. Um venturi de fluxo crítico mede continuamente a vazão 

do gás amostrado.  

A legislação brasileira normaliza e adota através da NBR 6601 (ABNT, 

2012), os conceitos, parâmetros de ensaios e ciclos da legislação norte-americana 

para os ensaios de emissões, utilizando a simulação em dinamômetro das 

condições em pista para os automóveis.  
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O ciclo é denominado FTP-75 e foi desenvolvido a partir de um trajeto que 

simula ruas da cidade de Los Angeles, Califórnia, em 1970, sendo revisado 

periodicamente a partir de 1975. 

O ciclo de ensaio é composto de três fases. A primeira fase inicia com 

partida a frio e na sequência o veículo permanece entre um mínimo de 12 e um 

máximo de 36 horas em ambiente com temperatura controlada entre 20 e 30°C para 

estabilização. Após o período de repouso o veículo realiza um percurso de 866 

segundos, sendo desligado ao final por 10 minutos. Na sequência realiza-se a 

terceira fase com partida a quente, sendo o trajeto igual ao executado na primeira 

fase. 

A distância total percorrida é de aproximadamente 18 quilômetros, com 

duração de 1876 segundos, excluindo-se o tempo de parada. A velocidade média 

desenvolvida durante o ensaio é de 34,2 km/h, com uma aceleração positiva média 

de 0,42 m.s−2 (BARLOW et al., 2009). Na FIGURA 8 é possível observar o perfil de 

velocidade em função do tempo desenvolvido durante o ensaio de emissões, com o 

veículo sendo conduzido sobre o dinamômetro por um técnico, simulando o uso 

normal de um veículo em pista. 

O ensaio de economia de combustível em rodovia (HWFET) foi desenvolvido 

pela Agência Americana de Meio Ambiente para ser percorrido por um veículo leve 

em um banco de chassis com a finalidade de determinar seu consumo de 

combustível. O HWFET é usado para determinar a classificação de economia de 

combustível nas rodovias, enquanto a classificação de cidade é baseada no teste 

FTP-75. 

O ciclo denominado FTP-72 refere-se à 1ª fase com partido a frio e duração 

de 505 s (vide FIGURA 8). 

O ciclo STAB-80 refere-se a um procedimento de aprendizado do sistema 

eletrônico em relação ao combustível quando o veículo é conduzido por 20 min a 

uma velocidade constante de 80 km/h. 

Para que se possa introduzir e aferir no ambiente do banco de chassis, 

parâmetros reais encontrados na pista de teste, efetua-se o procedimento 

denominado coast down em que o veículo é lançado em ponto morto a partir de 

determinada velocidade, com o registro da distância e velocidade até a parada total 

do mesmo. O procedimento denominado Road Load Derivation define a força 
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transmitida a um veículo em velocidade constante e nivelada, para vencer a 

resistência ao rolamento dos pneus, perdas na transmissão e arrasto aerodinâmico.  

 

 

FIGURA 8 - CICLO DE CONDUÇÃO PARA ENSAIO DE EMISSÕES EM VEÍCULOS LEVES   
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A FIGURA 9 apresenta uma representação simplificada de uma sala de 

ensaios para veículos dos ciclos Otto e Diesel. 

 

FIGURA 9 – LAYOUT SALA DE ENSAIOS VEÍCULOS OTTO E DIESEL  
 

 

FONTE: Adaptado de Daemme L.C. (2017). 
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Dentro das áreas que compõe o conjunto do banco de chassis, relacionam-

se os equipamentos como segue: 

 

1- Dinamômetro da Sala de Ensaio 

a. Dinamômetro Horiba 48”, potência 150 hp 

b. DCU - Unidade Central do Dinamômetro 

c. Driver AID – Controle de partida do dinamômetro 

d. CDTS – Sistema de controle de ensaio do dinamômetro de chassis 

 

2- Analisador de Gases composto; 

a. CVS - Amostrador de Volume Constante. 

b. Analisador de gás Mexa 7200 e Mexa 7500 – 2 equipamentos 

c.  Linearizador de gases GDC 

d. Mixtee 

e. Sistema de amostragem de aldeídos - Impinger  

 

3- Equipamentos auxiliares 

a. Ventilador constante NBR 6601 

b. Ventilador variável padrão Euro 

c. Controlador do ventilador variável 

d. CFO – Placa de orifício crítico 

e. Estação meteorológica 

f. Veículo padrão para conferência do Banco de Chassis 

 

4- Sistema de Controle de Temperatura e umidade 

a. Chiller 

b. Torre de refrigeração 

c. Ventilação 

d. Umidificação 

e. CLP – Controlador Lógico Programável 
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5- Laboratório Químico 

a. Cromatógrafo 

b. Câmara limpa 

c. Sistema de pesagem 

 

6- Almoxarifado 

a. Estoque de consumíveis 

b. Estoque de peças de reposição 

 

7- Operação 

a. Condutores 

b. Coordenação 

c. Abastecimento de veículos 

 

8- Áreas de Apoio 

a. Qualidade 

b. Manutenção 

c. Suporte Técnico 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo são apresentados os materiais e métodos utilizados no 

desenvolvimento da dissertação, para avaliação dos procedimentos e práticas em 

vigor no laboratório, assim como as etapas a serem seguidas. O método descrito 

tem como objetivo alcançar as melhorias propostas incialmente. 

Foi utilizada a técnica de Pareto com objetivo de apontar as maiores 

incidências de falhas encontradas durante a operação do banco de chassis. A 

distribuição de Pareto, também conhecida como regra 80/20, tem esse seu nome a 

partir do trabalho desenvolvido pelo engenheiro civil, economista e sociólogo Vilfredo 

Pareto no final do século XIX, que estabelece que, para muitos eventos, 80% dos 

efeitos vêm de 20% das causas. 

Foram utilizados os programas da Microsoft, Office 2015 para elaboração de 

textos e planilhas e o software “R” para algumas análises estatísticas com a análise 

estatística de Bootstrap. 

Para facilitar a interpretação das recomendações da norma 55001, foi usada 

a técnica de Estrutura Analítica de Projetos (EAP), com base no PMI Project 

Management Body of Knowledge (PMBOK GUIDE) (PMI, 2013) e sexta edição (PMI, 

2017). 

Foram utilizadas as planilhas existentes de registros dos ensaios 

descartados, implantada uma planilha para registro de tempo de execução de 

ensaios e melhorado o sistema de controle existente das ponteiras que são 

utilizadas para conectar a extremidade do tubo de exaustão dos gases do veículo 

(escapamento) com o coletor que os direciona para o CVS. 

A gestão de ativos em um banco de chassis procura elencar requisitos da 

norma ISO 55001 buscando oportunidades de melhoria na disponibilidade do 

equipamento, minimizando paradas não programadas. 

A metodologia aplicada nessa dissertação acolheu cinco requisitos dos dez 

que compõem as normas recomendadas para a gestão de ativos em sua versão 

vigente (ABNT NBR ISO 55001, 2014). Consideraram-se os requisitos conforme 

referenciados na EAP, quais sejam: Planejamento, apoio, operação, análise de 

desempenho e melhorias. A EAP elaborada em caráter geral pode ser observada na 

FIGURA 10. 
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FIGURA 10 - EAP GESTÃO DE ATIVOS 

 

FONTE: O autor (2018). 

 
A seguir comentam-se as atividades previstas em cada um dos blocos 

presentes na EAP.  

 

a) Planejamento 

A Norma ISO 55001 estabelece que a organização determine as questões 

internas e externas que sejam pertinentes para as suas finalidades e que afetam a 

habilidade de alcançar os resultados pretendidos em seu sistema de gestão de 

ativos.  

Os objetivos da gestão de ativos devem ser incluídos em um plano 

estratégico de gestão de ativos (SAMP).  

Para isso é necessário determinar as partes interessadas, seus requisitos e 

expectativas, além dos critérios para tomada de decisão em gestão de ativos aliados 

ao registro de informações financeiras e não financeiras, pertinentes à gestão de 

ativos.  

Ao planejar o sistema de gestão de ativos, a empresa deve considerar as 

questões acima mencionadas e determinar os riscos e oportunidades que precisam 

ser tratados para garantir os resultados pretendidos, prevenir ou reduzir efeitos 

indesejados buscando a melhoria contínua. 

O plano de ação visa conhecer a causa, os efeitos e a probabilidade de 

ocorrerem eventos adversos, e assegurar que o sistema de gestão de ativos cumpra 

seus objetivos, previna ou reduza os efeitos indesejados, identifique oportunidades e 

obtenha melhoria contínua. 
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No presente trabalho foi elaborado um planejamento iniciado com o 

diagnóstico dos problemas que afetam a operação do banco de chassis, junto aos 

operadores do banco de chassis e à gerência do laboratório de ensaios de motores 

e emissões. Como resultado, os principais problemas foram identificados e 

distribuídos em quatro blocos. Em seguida foi gerado um plano de ação visando 

solucionar os problemas elencados em cada um dos blocos. 

  

b) Apoio 

Deve-se determinar a competência necessária das pessoas que realizam 

trabalhos sob controle da organização e que afetam o desempenho e gestão dos 

ativos. Deve-se ainda assegurar que elas possuam a apropriada competência, 

formação, treinamento e experiência. Requer-se ainda a existência de que haja 

documentação evidenciando a competência. 

Para obter apoio dos colaboradores do LEME na realização desta pesquisa, 

foram realizadas reuniões periódicas com a gerência e com os operadores para 

apresentação das oportunidades de melhorias encontradas e definição do plano de 

ação para implantação e correção desses itens levantados, assim como o 

acompanhamento dos resultados do trabalho. 

  

c) Operação 

A norma de gestão de ativos recomenda que se estabeleça um 

planejamento operacional e controle de processos para que as determinações 

contidas na gestão de ativos possam ser executadas no dia a dia.  

No âmbito desta pesquisa, as ações (operação) foram tomadas de acordo 

com o plano de ação estipulado na fase de planejamento. 

Como foram detectadas oportunidades de melhorias em diversas áreas do 

LEME, a metodologia adotada foi de caráter diverso envolvendo estudos do projeto 

técnico do sistema de condicionamento de ar do prédio, avaliação técnica de 

componentes aplicados nos ensaios com desempenho inadequado, alterações nos 

formulários de preenchimento de dados de ensaios. 

 

d) Avaliação de desempenho 

No decorrer da pesquisa foi possível avaliar os resultados de algumas 

medidas tomadas que são demonstradas no capítulo 4. Algumas ações de melhorias 



47 

propostas requerem, no entanto, um tempo maior para sua implantação. A 

metodologia adotada para avaliação do desempenho e melhorias obtidas, 

fundamenta-se na comparação entre as condições do laboratório antes e após as 

alterações implantadas. 

 

e) Melhorias 

Levantaram-se várias oportunidades de melhorias com, inclusive, uma 

avaliação de ganho financeiro anual inclusa no capítulo 5. 

 

A metodologia aplicada nessa dissertação foi baseada no conceito de um estudo de 

aplicação, que alguns autores também denominam de estudo de caso. A escolha 

por tal metodologia se deu pelo fato de o trabalho possuir um componente teórico, 

conceitual, porém adicionando uma aplicação prática cujos resultados puderam ser 

aferidos e comprovados.  

Tellis (1997) coloca que estudos de caso, são projetados para trazer os 

detalhes do ponto de vista dos participantes usando múltiplas fontes de dados. 

Yin (1993) identificou alguns tipos específicos de estudos de caso: 

Exploratório, Explicativo e Descritivo. STAKE (1995) incluiu outros três:  

1- Intrínsecos - quando o pesquisador tem interesse no caso; 2- Instrumental - 

quando o caso é usado para entender mais do que é óbvio para o observador; 3- 

Coletivo - quando um grupo de casos é estudado. Casos exploratórios são às vezes 

considerado como um prelúdio para a pesquisa social. Estudos de casos 

explicativos podem ser usados para fazer investigações. Casos descritivos exigem 

que uma teoria descritiva seja desenvolvida antes de iniciar o projeto.  
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5 ESTUDO DE APLICAÇÃO  

 

O objetivo geral desse estudo de aplicação é implantar um conjunto de 

requisitos de gestão de ativos para aperfeiçoar a operação e manutenção do banco 

de chassis, pertencente ao LEME - Laboratório de Ensaios de Motores e Emissões 

do Lactec, mostrando as vantagens econômicas através dos resultados obtidos. 

O LEME está em operação há dezenove anos e deve, como os demais 

laboratórios do Lactec, assegurar uma operação financeiramente autossustentável, 

fato que o obriga a buscar aperfeiçoamento permanente em seus processos 

técnicos e de gestão. 

O LEME disputa pela prestação de serviços e pela execução de atividades 

de P&D&I (Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação) em um mercado altamente 

competitivo, motivo pelo qual deve passar por constante evolução, sob o risco de 

ficar ausente desse acirrado mercado em constante evolução.  

A gestão de ativos foi uma preocupação do LEME desde o início de sua 

entrada em operação, motivada pela necessidade de controle e cumprimento dos 

requisitos de normas e procedimentos, especialmente aqueles previstos nas normas 

ABNT NBR ISO/IEC 17025 que rege sua operação.  

No entanto, mesmo seguindo os ditames da ABNT NBR ISO/IEC 17025, os 

técnicos do LEME detectaram a necessidade da implantação de técnicas mais 

aprimoradas em sua gestão de ativos para aperfeiçoar sua operação e reduzir 

custos a ela associados, surgindo a oportunidade em adotar passos preconizados 

na norma de gestão de ativos NBR ISO 55001.  

Segundo a NBR ISO 55001 as atividades iniciam com o planejamento, 

seguido da operação, avaliação de resultados e implantação de melhorias. O 

trabalho foi executado seguindo tais recomendações e segue os conceitos 

preconizados pela referida norma, porém com as devidas adaptações para sua 

aplicação neste caso específico.  

Na etapa de planejamento deste estudo de aplicação foram levantadas as 

questões internas e externas que mais afetam os resultados do Banco de Chassis. 

Os principais problemas apontados e a relação das ações para sua solução, 

constam da TABELA 3 e estão divididos em quatro blocos, quais sejam: aumento na 

produtividade da operação do banco de chassis, aprimoramento nas técnicas de 
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manutenção preventiva e corretiva do banco de chassis, aperfeiçoamento de gestão 

do almoxarifado e treinamento. 

 

TABELA 3 - RELAÇÃO DE AÇÕES PROPOSTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE 

MELHORIAS DO BANCO DE CHASSIS E ÁREAS CORRELATAS 

NECESSIDADES DE MELHORIAS 

APONTADAS 
AÇÕES PROPOSTAS 

Aumento na produtividade da operação 

do banco de chassis. 

 

Realizar um diagnóstico inicial dos ensaios descartados;  

Implantar um documento de registro de todos os 

ensaios efetuados; 

Elaborar um roteiro para obter os dados para tomada de 

decisão de melhoria na manutenção e operação de 

instalações e equipamentos. 

Aprimoramento nas técnicas de 

manutenção preventiva e corretiva do 

banco de chassis. 

Aperfeiçoar a operação do sistema de controle de 

temperatura e umidade do banco de chassis. 

Aperfeiçoamento de gestão do 

almoxarifado. 

Aperfeiçoar a gestão do estoque do almoxarifado; do 

laboratório químico; do controle de amostras; do 

abastecimento de veículos; e do quadro de ponteiras. 

Treinamento. Elaborar um plano de treinamento para 

profissionais para reduzir as falhas detectadas 

nas rotinas de operação e manutenção do 

laboratório. 

FONTE: O autor (2018). 

 

No decorrer do presente capítulo serão abordadas as ações elencadas na 

TABELA 3 e apresentados os resultados obtidos em cada um dos quatro blocos de 

necessidades e melhorias apontadas. 

 

 

5.1 Aumento na produtividade da operação do banco de chassis 

 

Com o intuito de melhorar a produtividade procurou-se obter dados acurados 

e com maior número de detalhes dos ensaios executados no banco de chassis para 

ensaios de veículos, a partir de ferramentas existentes já citadas no capítulo 4 
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Materiais e Métodos e que pudessem ser utilizadas como medida do desempenho 

operacional. Para tratar desse tema foram adotadas duas linhas de ação. 

 

Uma primeira linha de ação teve foco no levantamento de ensaios 

descartados. O LEME aplicava uma tabela cujo objetivo era relacionar todos os 

ensaios que, por motivos diversos, seus resultados não puderam ser utilizados como 

um produto a ser entregue ao cliente ou não puderam ser utilizados em atividades 

internas, por exemplo, em rotinas de calibração periódica efetuada com um veículo 

padrão, motivando seu descarte. 

A segunda linha baseou-se na coleta de todos os ensaios válidos 

executados no banco de chassis para que, agrupando-os por modelo de ensaio, 

fosse possível definir os tempos médios gastos para a sua execução e os desvios 

encontrados. Os itens seguintes abordam as duas linhas de trabalho. 

 

 

5.1.1 Levantamento dos ensaios descartados 

O banco de chassis é composto por um conjunto de diversos equipamentos 

indicados na FIGURA 7 da seção 3.2, regidos por procedimentos específicos de 

operação para que o ensaio seja validado. Falhas, desvios e anomalias nos 

equipamentos do banco de chassis ou no veículo podem provocar o descarte do 

ensaio. As origens das falhas podem ser diversas, como, por exemplo, uma 

deficiência no controle de temperatura ambiente, um pneu descalibrado originado 

em uma falha humana, erros na execução de procedimentos operacionais na 

preparação ou no abastecimento do veículo, etc.  

 

Foram computados os dados operacionais referentes aos anos de 2016 e 

2017. A TABELA 4 mostra uma parcela extraída dos 113 ensaios descartados 

durante o ano de 2017, quando foram realizados 1131 ensaios totais. Esse total é 

composto de 898 ensaios válidos, 120 ensaios de veículo padrão e os 113 ensaios 

descartados mencionados. Na TABELA 4 é possível verificar o formato utilizado até 

então pelo LEME, quando se propôs melhorias que resultassem na melhor 

identificação da causa raiz que levou o ensaio a ser descartado. Pode-se citar:  

1- Falta a indicação da etapa do ensaio em que a falha ocorreu. 
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2- A descrição da falha é um texto de livre escrita por cada operador sem 

uma padronização de terminologia. O mesmo evento em algumas 

ocasiões é descrito de forma diferente, gerando dúvida quanto à 

recorrência ou não. Como exemplo tem-se, “falha ou defeito” ao invés de 

“problema”, PC ou “precond” ao invés de “pré condicionamento”. 

 

O custo do descarte é analisado no final da seção 5.1 

 

TABELA 4 - TABELA ORIGINAL PARA CONTROLE DE ENSAIOS DESCARTADOS 

 

FONTE: Planilha existente de controle (2018).   

Data Ensaio
Tipo de 

ensaio

Reprovado 

Descartado
Operador Class i fic. Motivo

13-dez-17 28897 FTP75 otto Descartado Rodrigo Condutor Ponteira  rasgou no ensaio

13-dez-17 PC FTP75 otto Descartado PC Veículo Problemas  na transmissão

3-dez-17 PC FTP75 otto Descartado PC Condutor Tempo de soak vencido

29-nov-17 PC FTP75 otto Descartado PC Equip. Problemas  na Bancada

26-nov-17 28688 FTP75 otto Descartado Rodrigo Equip. Perca  de comunicação.

23-nov-17 28651 FTP75 otto Descartado Raffael Veículo Problemas  na transmissão

18-nov-17 PC FTP75 otto Descartado PC Veículo Alta  Ki lometragem

13-nov-17 PC FTP75 otto Descartado PC Equip. Problemas  mexa 7500

10-nov-17 PC FTP75 otto Descartado PC Equip. Problemas  com CDTCS

10-nov-17 28572 FTP75 otto Descartado Wal lan Equip. Problemas  anal isador NOx

9-nov-17 PC FTP75 otto Descartado PC Veículo Veiculo fa lhando

27-out-17 PC Highway Descartado Rodrigo Condutor Não real izado HWFET

25-out-17 28390 FTP75 otto Descartado Luis Condutor Ponteira  escapou

25-out-17 28395 FTP75 otto Descartado Raffael Equip. Problema anal isador CO

23-out-17 PC FTP75 otto Descartado PC Veículo Cl iente pediu abortar ensaio

10-out-17 28288 FTP75 otto Descartado Fi l ipe Equip. Problema no CVS

4-out-17 28234 FTP75 otto Descartado Fi l ipe Veículo Problemas  no veículo

20-set-17 28144 FTP75 Diesel Descartado Wal lan Equip. Problemas  na lei tura

6-set-17 PC FTP75 otto Descartado PC Equip. Problema no CVS

1-set-17 PC FTP75 otto Descartado PC Equip. Problemas  no Impinger

1-set-17 PC FTP75 otto Descartado PC Equip. Injeção das  Amostras

3-ago-17 27795 FTP75 otto Descartado Luis Condutor Warm-up não va l idado

31-jul -17 PC FTP75 otto Descartado PC Veículo Road Load Derivation ñ a justou

28-jul -17 PC FTP75 Diesel Descartado Raffael Condutor Troca de marcha errada
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Na implantação da melhoria proposta a partir deste trabalho, a TABELA 4 foi substituída pela TABELA 5 com uma nova 

proposta de cabeçalho.  

TABELA 5 - PROPOSTA DE NOVA TABELA DE LANÇAMENTO DE ENSAIOS DESCARTADOS 

 

FONTE: O autor (2018). 
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A coluna “Operador” indica o condutor do veículo cujo ensaio foi descartado. 

“Classificação” indica se o descarte do ensaio ocorreu devido a uma falha do 

operador, do veículo ou de algum equipamento ou insumo do laboratório. “Etapa” 

indica em qual fase do ensaio ocorreu a falha. “Equipamento/condutor” indica se a 

perda do ensaio ocorreu devido a uma falha do condutor ou do equipamento sendo 

essa coluna um dos pontos mais importantes da melhoria proposta, pois o 

preenchimento da tabela para registro do ensaio descartado impõe que se informe 

qual equipamento específico falhou. Como resultado, passa a ser criado um histórico 

de falhas com maior riqueza de detalhes. Na coluna “Descrição da falha” criou-se 

uma padronização de terminologia a ser utilizada para descrever a ocorrência. A 

coluna com o título “Processo” busca identificar em qual fase do processo tem-se um 

número maior de ocorrência de falha, visto que ela pode se localizar no veículo, no 

equipamento, nas técnicas de manutenção, na pilotagem ou na preparação do 

veículo. Por último o “Grupo de Falhas” pretende indicar o modo de falha, 

aglutinando-os em famílias de ocorrência, fornecendo maior propriedade estatística 

para identificação da causa raiz, assim como o estabelecimento e priorização de 

ações específicas na solução dos problemas.  

Utilizou-se ainda o recurso da planilha Excel denominado Validação de 

Dados, para estabelecer uma lista de descrições predefinidas a serem utilizadas no 

preenchimento dos campos das colunas Classificação, Etapa, Equipam/Condutor, 

Descrição da Falha, Processo, e Grupo de Falha. Trata-se, portanto, de uma 

padronização importante para a tabela e maior precisão em seu preenchimento. 

A TABELA 6 e a TABELA 7 demonstram a terminologia utilizada na 

padronização de preenchimento da nova tabela, podendo ser revisada e atualizada 

pelo próprio técnico que a utiliza, com a inclusão de novas descrições ou revisão dos 

campos existentes. 
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TABELA 6 - TERMINOLOGIA UTILIZADA NA PADRONIZAÇÃO DE PREENCHIMENTO DA NOVA 

TABELA (A) 

 

FONTE: O autor (2018).   

ETAPA EQUIPAM. PROCESSO GRUPO DE FALHA MODO DE FALHA

ABASTECER A. ABASTECIMENTO Veículo Abastecer fora Procedimento ANALISADOR GASES

SOAK AID  Inversor de Freq. Cliente Aldeídos abaixo da Norma BANCADA

1ª FASE Ar Comprimido Equipamento Aldeídos coletado errado BOMBA MEXA7200 

2ª FASE Ar Condicionado Manutenção Analisador de CO VEÍCULO (CLIENTE)

3ª FASE Blower Pilotagem Analisador de NOx CDTCS

HIGHWAY VEÍCULO Preparação Analisador de THC CHILLER

CDTCS - Driver AID ANQ COMM

CDTCS - PC Host Bancada offline CVS BYPASS

CDTCS - Tela Condutor Bomba MEXA 7200 DINAMÔMETRO

CDTCS - Workstation Cinta soltou IMPINGER

CFO Cliente Solicitou interrupção LEITURA

Condutor Comunicação LEITURA ALDEIDO

CVS Controle Tempo LEITURA DO CVS

CVS - MIXTEE Diesel Controle Tração ON LEITURA GAS

CVS - MIXTEE Otto Curva MANUTENÇÃO

Dyna - AID Inv. Freq. Dina Warm-up MEXA7500

Dyna - Console DCU Falta de água no ANQ SETUP

Dyna - DCU Highway não efetuado TREINAMENTO

Dyna - Rolo Injeção das Amostras

Dyna - Tela DCU Leitura Aldeido

Estação Metereológica Leitura

IMPINGER Operador

Linearizador gases GDC Planejamento

MEXA7200 Ponteira escape

MEXA7500 Problema START/STOP

PONTEIRA Problemas no veículo

SOAK Sala Road Load Derivation

Sala Pesagem SOAK abaixo tempo

Ventilador Constante SOAK Veículo retirado

Ventilador Variavel SOAK vencido

Temperatura Sala Fora

Humidade Sala Fora

Mapa Troca de Marcha

Transmissão

Tx aprendizagem fora limite

Ultrapassou km

Utilizado curva errada

Vazão ambiente impinger zero

Veículo ajustado em curva errada.
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TABELA 7 - TERMINOLOGIA UTILIZADA NA PADRONIZAÇÃO DE PREENCHIMENTO DA NOVA 

TABELA (B) 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

Na primeira abordagem realizada, a partir dos dados de 2016 e 2017, ainda 

com a planilha no formato da TABELA 4, compilou-se a lista de todos os 197 

ensaios descartados no período. Criou-se uma coluna adicional denominada FALHA 

ou MODO DE FALHA. Com o auxílio do time do laboratório fez-se uma revisão de 

cada ensaio descartado de forma a obter uma descrição mais padronizada, 

evidenciando melhor a recorrência de falhas similares, causadas pelo mesmo 

equipamento, erro ou desvio. 

A partir desse grupo pode-se obter um diagrama de Pareto mostrado na 

forma horizontal e não convencional na FIGURA 11 estabelecendo as principais 

causas que provocaram o descarte de ensaios no período. 

  

CLIENTE Preparação PILOTAGEM MANUTENÇÃO

ABS Des l igado abastecimento não conforme Ensaio rodado a  mais Ponteira

Cl iente ABS l igado Troca de marcha Blower

Cl iente pediu para  abortar o ensaio Bancada offl ine Erro do operador. no equipamento

start/stop Cinta sol tou Road Load Derivation não a justou

Ensaio abortado devido ao veículo. controle de tempo

taxa aprendizagem Controle de tração

msg erro no painel Ensaio incompleto

transmissão fa l ta  agua para  coleta  do ANQ.

configuração veículo Injeção das  Amostras

motor fa lhando Não real izado

não sol ici tado pelo cl iente

Operador ñ des l igou contr. tração (ESP)

Ponteira  escapou

Problema START/STOP

Road Load derivation não a justado

sem coleta

soltou

tempo maior que especi ficado

tempo menor que especi ficado

tramas  erradas

troca de marcha

Vazão ambiente do impinger zerado

Vazão de a ldeidos  menor que a  norma

Veículo a justado em curva errada.

Veículo reti rado da sa la  do SOAK

Veículo reti rado da sa la  do SOAK

Warm-up não va l idado
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FIGURA 11 - PARETO DAS FALHAS OCORRIDAS COM CONSEQUENTE PERDA 

DO ENSAIO 

 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

A FIGURA 11 mostra o agrupamento dos diversos modos de falha 

recorrentes nos 197 ensaios descartados nos anos de 2016 e 2017. O retângulo 

vermelho na FIGURA 11 mostra a análise efetuada seguindo o critério de Pareto. 

Esses dados estão repetidos na TABELA 8, o que permitiu a realização de uma 

análise mais apurada nos seis modos de falhas mais recorrentes, a citar: 

treinamento, falha carro (cliente), falha leitura, falha leitura gás, falha bomba mexa 

7200, falha Chiller. 

 



57 

TABELA 8 - ANÁLISE DE PARETO - ENSAIOS DESCARTADOS 

 

FONTE: O autor (2018). 

O principal fator de descarte de ensaio foi denominado como treinamento. 

Esse título escolhido representa algo mais amplo do que a palavra exprime e 

envolve perdas de ensaios provocadas por ações ou decisões incorretas por falta de 

conhecimento adequado, comunicação, com um importante fator humano envolvido. 

Entende-se comunicação aqui, como as informações que devem fluir entre as 

diferentes áreas, entre operadores dos turnos de produção, assim como o pessoal 

do abastecimento para que o trabalho seja executado com eficiência e acurácia. Um 

exemplo a ser citado é a indicação da velocidade em que o condutor deve trocar a 

marcha do veículo. Isso é definido pelo cliente ou por norma e deve estar indicado 

na ficha de ensaio impressa. Caso os valores estejam indicados incorretamente na 

ficha e o erro não seja percebido, haverá uma perda do ensaio, e definiu-se essa 

falha dentro de um subgrupo preparação, contido no grupo Treinamento. 

Cabe salientar que treinamento é um quesito importante em todas as 

normas de qualidade, como a ISO 9000, a ISO 17025, das quais o LEME e o banco 

de chassis possuem um certificado. A norma ISO 55000 também julga importante 

esse quesito, recomendando uma ação efetiva com planejamento anual, metas, 

PRIOR TIPO DE FALHA QTDE %
%

Acumulado

1 TREINAMENTO 42 21% 21%

2 FALHA CARRO (CLIENTE) 37 19% 40%

3 FALHA LEITURA 19 10% 50%

4 FALHA LEITURA GAS 17 9% 58%

5 FALHA BOMBA MEXA7200 14 7% 65%

6 FALHA CHILLER 14 7% 73%

7 FALHA COMM 13 7% 79%

8 MANUTENÇÃO 10 5% 84%

9 FALHA CDTCS 5 3% 87%

10 FALHA MEXA7500 5 3% 89%

11 FALHA IMPINGER 3 2% 91%

12 FALHA LEITURA ALDEIDO 3 2% 92%

13 FALHA SETUP 3 2% 94%

14 FALHA BANCADA 2 1% 95%

15 FALHA LEITURA DO CVS 1 1% 95%

16 FALHA DINAMÔMETRO 1 1% 96%

17 DIVERSOS 8 4% 100%

TOTAL 197
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registros e ênfase nesse tema, visto o reconhecimento de que operadores bem 

treinados e atualizados tendem a apresentar desempenho acima da média. 

Esse tema é mais bem estratificado e detalhado na seção 5.4 Treinamento 

na página 97. 

O segundo fator que motiva o descarte de ensaios está relacionado com o 

cliente, sem restar muita ação possível por parte do LEME, além de buscar o 

ressarcimento financeiro pelo tempo adicional dispendido no teste. Um dos fatores 

de descarte do teste está relacionado ao “aprendizado” que o sistema eletrônico 

deve executar na troca do combustível. Os veículos possuem uma eletrônica 

embarcada dotada de um software e um conjunto de sensores que, após alguns 

minutos de operação, ajustam o motor para operar em condições adequadas. Esse 

processo recebe o jargão de “aprendizado”. A falha originada pela falta de 

“aprendizado” foi corrigida pelo fabricante e o índice de falha regrediu a patamares 

próximos de zero. Essa falha foi denominada “falha carro (cliente)”. 

Os terceiro e quarto colocados - falha de leitura e falha de leitura de gás, 

também são problemas recorrentes que são tratados na seção 5.2 - Aprimoramento 

nas técnicas de manutenção preventiva e corretiva do banco de chassis.  

O quinto colocado é um tema pontual pois está vinculado à troca de um 

equipamento. Neste caso a bomba interna da bancada de análise de gases 

denominada Mexa 7200 apresentou defeito e a falha foi eliminada, não voltando a 

ocorrer. 

O sexto colocado se refere ao chiller que é um dos principais equipamentos 

do sistema de climatização da sala de ensaio. Esta estrutura encontra-se instalada 

no piso superior do LEME e possui uma torre de resfriamento na área externa da 

edificação. Sua função é manter o controle de temperatura no banco de chassis, 

assim como na sala de condicionamento, entre vinte e um e vinte e nove graus 

Célsius, visto que a norma exige um ambiente entre vinte e trinta graus Célsius.  

O sétimo colocado Falha Comm se refere a falhas de comunicação entre 

equipamentos e mostrou-se um problema esporádico e de difícil detecção da causa 

raiz. Foram feitas tentativas de solução do problema sem êxito. 

O oitavo colocado Manutenção apontou problemas com o Blower (quatro 

ocorrências) que foi solucionado, falha no ar comprimido (duas ocorrências 

solucionadas também solucionadas e problemas com ponteira também denominado 

adaptador de silicone que foi tratado nesse trabalho. 
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O sistema de climatização possui 18 anos e apresenta uma série de 

problemas provenientes de sua não modernização. O consumo de energia elétrica é 

elevado, em comparação aos equipamentos mais modernos. O sistema eletrônico 

que controla seu funcionamento é bastante desatualizado e sua configuração, com 

diversos controladores montados em série e fixados à parede, apresenta falhas por 

mau contato nos conectores que interligam os diversos módulos, devido a vibrações 

e deformações térmicas. 

A despesa com energia teve uma considerável redução através da alteração 

de contrato para compra no mercado livre. Entende-se que essa redução contém um 

risco, visto que a médio/longo prazo o custo do quilowatt hora no mercado livre pode 

subir e o consumo atual poderá se tornar, novamente, um problema de custo alto 

para a operação.  

O sistema de refrigeração está baseado em um chiller com condensador à 

água. Os sistemas atuais fornecem uma opção mais econômica de condensadores a 

ar com sensível redução no consumo de energia. 

Os equipamentos que formam o banco de compressores para geração de 

água gelada não são mais fabricados. Há dificuldade na aquisição de peças de 

reposição, criando um risco na disponibilidade da sala e da área de 

condicionamento. 

Em função do exposto, fez-se uma avaliação e um planejamento das ações 

necessárias para mitigação do risco que constam da seção 5.2 Aprimoramento nas 

técnicas de manutenção preventiva e corretiva do banco de chassis 

A análise de Pareto dos ensaios descartados mostrou que é possível tabular 

dados que, numa primeira observação, transmitem uma relação caótica de falhas e 

dificuldades, para transformá-los em uma lista coesa de ações de melhoria, 

administrando a  busca por soluções dos problemas mais recorrentes. Isto faz parte 

da filosofia apresentada na gestão de ativos, produzindo um cunho financeiro e 

organizacional na busca de soluções e de administração de verbas disponíveis. 

A TABELA 9 indica um aumento expressivo no número de ensaios anuais 

executados, passando de 898 ensaios em 2017 para 1788 em 2018. Com a 

estabilidade ocorrida no número de ensaios descartados, 113 em 2017 e 118 em 

2018 reduziu-se a razão ensaios executados / ensaios descartados em 52%. Essa 

expressiva redução, porém, não diminui a importância de buscar maiores ganhos na 

eliminação de descartes de ensaios com ações efetivas sobre os modos de falhas 
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abordados. Considerando o custo dos ensaios executados como 60% de seu preço 

de venda, chega-se a um número total de R$ 415.800,00 de perda financeira em 

dois anos com ensaios descartados.  

 

Sugiro aprofundar a questão. 

TABELA 9 - ENSAIOS DESCARTADOS E CUSTO 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

 

5.1.2 Avaliação de tempo de execução dos ensaios 

 

Esta seção teve a finalidade de medir a eficiência na operação do banco de 

chassis e, se necessário, propor ações de melhoria.  

O custo unitário na execução de cada teste de emissões é elevado 

considerando que envolve as despesas operacionais (mão de obra, consumo de 

gases de calibração, combustível, manutenção, etc.) além da depreciação dos ativos 

cujos valores são da ordem de milhões de dólares. Para cobrir tais custos o 

laboratório deve realizar ensaios em volumes que se aproximam de mil testes ao 

ano. Além da necessidade de um volume expressivo (economia de escala) os testes 

devem ser efetuados de forma adequada, evitando seu descarte, item já discutido na 

seção 4.1.1.  

Com a finalidade de levantar números que possibilitem demonstrar a 

eficiência do banco de chassis foi criado e implantado um documento de registro de 

todos os ensaios efetuados pelo equipamento. Nesse documento consta uma coluna 

para registro das falhas e anomalias apontadas no decorrer de cada ensaio. Para 

assegurar seu correto preenchimento foi realizado um treinamento com os 

operadores. O cabeçalho desse formulário de registro com parte das amostras é 

apresentado na TABELA 10. 

Uma breve descrição dos ciclos denominados pelas siglas utilizadas para 

denominar os ensaios foi apresentada na FIGURA 8 no capítulo anterior 3.2.  

ANO 2017 2018

ENSAIOS EXECUTADOS 898 1788

ENSAIOS DESCARTADOS 113 118

% Ensaios descartados 12,58% 6,60%

Custo ensaios descartados 203.400,00R$   212.400,00R$   
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TABELA 10 - PLANILHA DE CONTROLE DE ENSAIOS EXECUTADOS 

 

FONTE: O autor (2018). 

Para essa análise foram considerados o total de 629 ensaios executados no 

período entre 01 de agosto e 20 de setembro de 2018. 71 ensaios foram 

descartados por serem desenvolvimentos com longas interrupções de ajustes do 

veículo. O saldo de 558 ensaios analisados foi classificado em 33 diferentes tipos. 

Desses 33 tipos, 8 formam uma população de 502 ensaios ou 90% do total válido de 

558. Dentro desses 502 ensaios executados 4 ensaios são os mais repetidos 

representando 82% da população e atendendo o critério de pareto, mostrados na 

TABELA 11. A coluna “ENSAIO” relaciona as siglas dos ensaios com maior 

ocorrência. 

 

TABELA 11 - GRUPOS DE ENSAIOS MAIS EXECUTADOS NO BANCO DE CHASSIS 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

IT DATA VEICULO CHASSIS
COM

BUST
ATIVIDADE DO ENSAIO

CON

DU

TOR

HORA 

INICIO

HORA 

FIM

OK

NOK
FALHA

TEMPO 

ENSAIO

1 02/ago/18 S 8620 A FTP75+HWFET FC 07:50 09:25 ok 01:35

2 02/ago/18 L 8825 A FTP75+HWFET FC 09:38 11:27 ok 01:49

3 02/ago/18 D 3938 A STAB80+C.DOWN+DERIV FC 13:30 14:47 ok 01:17

5 02/ago/18 Veículo Padrão NA E FTP75 RN 17:32 18:25 ok 00:53

6 02/ago/18 L 7527 A FTP75+HWFET RF 18:40 20:10 ok 01:30

7 02/ago/18 K 1328 A FTP72 RN 22:06 22:31 ok 00:25

13 02/ago/18 L 8671 A FTP72 LH 02:19 02:47 ok 00:28

15 02/ago/18 D 3938 A FTP75+C.DOWN LH 04:27 06:11 ok 01:44

16 03/ago/18 D 4494 A FTP75+HWFET FC 07:43 09:26 ok 01:43

17 03/ago/18 Veículo Padrão NA E FTP75+C.DOWN FC 09:30 11:00 ok 01:30

18 03/ago/18 M 7627 D STAB80+AJUSTE+FTP72 FC 13:10 14:48 ok 01:38

19 03/ago/18 M 7498 D FTP72 FC 15:13 15:51 ok 00:38

20 03/ago/18 K 1328 A FTP75+HWFET RF 16:37 18:06 OK 01:29

32 03/ago/18 O 8711 A X WB 01:38 03:07 ok 01:29

50 08/ago/18 K 1083 A FTP72 FC 15:00 15:40 N OK DDT NO BATERIA 00:40

54 08/ago/18 K 911 A FTP75+HWFET RETIRADO RF 20:55 21:04 N OK CINTA SE SOLTOU 00:09

56 08/ago/18 M 604 D FTP75+FTP72 LH 23:59 00:24 N OK QUEDA ENERGIA 00:25

63 09/ago/18 O 3023 A STAB80+C.DOWN+DERIV+FTP72 FC 15:10 16:36 ok DEMORA AJUSTE 01:26

64 09/ago/18 Veículo Padrão NA E FTP75 RF 16:55 17:49 ok 00:54

65 09/ago/18 K 911 A FTP75+HWFET RF 18:54 20:34 ok 01:40

TIPO ENSAIO QTDE % % ACUMULADO

1 FTP72 173 31% 31%

2 FTP75+HWFET 157 28% 59%

3 FTP75 105 19% 78%

4 STAB80+FTP72 23 4% 82%

5 FTP72+REGEN 16 3% 85%

6 STAB80+AJUSTE+FTP72 12 2% 87%

7 REGEN+FTP72 10 2% 89%

8 STAB80+C.DOWN+FTP72 6 1% 90%
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Na FIGURA 12 são apresentados os resultados desses quatro grupos sob 

forma gráfica considerando o número de ensaios de cada grupo. As barras na cor 

azul representam o número de ensaios de cada grupo e a curva na cor vermelha 

mostra o percentual acumulado de ensaios. 

 

FIGURA 12 - DIAGRAMA DE PARETO DOS ENSAIOS MAIS EXECUTADOS 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

Na FIGURA 13 utilizou-se a mesma metodologia, porém tomando-se em 

consideração a somatória das horas dispendidas nos ensaios. A linha vermelha 

mostra o percentual acumulado de horas dispendidas para a realização dos ensaios. 
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FIGURA 13 – DIAGRAMA PARETO - TEMPOS EM ENSAIOS MAIS FREQUENTES. 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

Considerando o tempo individual de cada ensaio, chega-se a um total do 

tempo gasto para os ensaios de cada grupo. Esse critério produz uma modificação 

na ordem dos grupos conforme demonstra a TABELA 12. 

 

TABELA 12 - SOMATÓRIA DOS TEMPOS DE ENSAIOS COM MAIOR FREQUÊNCIA DE 

EXECUÇÃO. 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

A partir dessa análise tomaram-se os quatro grupos de ensaios que levam 

os códigos de FT-72, FTP-75, FTP-75+HWFET e STAB-80+FTP-72. Esses quatro 

grupos formam a maior parte da população como já mencionado. Há uma 

explanação na seção 3.2 que descreve os ensaios mencionados. 

Fez-se, a partir desses dados, uma análise mais criteriosa dos tempos 

gastos em cada grupo de ensaios. 

O maior grupo é representado pelo FTP-72 com 172 ensaios. 

262:24:00 
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22:16:00 
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144:00:00
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240:00:00

288:00:00

Diagrama de Pareto 
Tempo de Ensaios 

PRI GRUPO ENSAIO HORAS % % ACUMULADO

1 1 FTP75+HWFET 262:24:00 42% 42%

2 3 FTP75 100:27:00 16% 58%

3 2 FTP72 92:09:00 15% 73%

4 4 STAB80+FTP72 22:16:00 4% 77%

5 6 STAB80+AJUSTE+FTP72 19:53:00 3% 80%

6 5 FTP72+REGEN 13:19:00 2% 82%
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A partir desses dados obteve-se a média, variância, desvio padrão e desvio 

médio considerando os dados não agrupados, mostrados na TABELA 13.  

Sugeriu-se ainda um valor limite de tempo para esse ensaio. Considerando 

que em uma distribuição normal, 99,72% das amostras se encontram na faixa de ± 3 

desvios padrão (3σ), propõe-se como limite sugerido para o tempo de ensaio, o valor 

determinado pelo tempo médio calculado (31,6 min) acrescido de três desvios 

padrão (3 x 6,3) mais o tempo de preparação de 7 minutos. Ou seja:  

 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 = 𝑀é𝑑𝑖𝑎 + 3σ + tempo de preparação 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 = 31,6 + 3.6,3 + 7 = 57,4 min 

 

TABELA 13 - CÁLCULO REFERENTE AOS TEMPOS DOS ENSAIOS FTP-72 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

Pelo critério de Sturges, indicado na fórmula: 

𝑘 = 1 + 3,322(log10 𝑛), 

onde n é o número de observações e k, o número de classes, considerou-se 

oito classes, agrupando-se os tempos de ensaios conforme a TABELA 14. A coluna 

Ni mostra o número de ensaios acumulados e a coluna ni mostra o número de 

ensaios por classe de tempo. 

Parâmetro Estatístico
TEMPO

min

MIN 23,0

MAX 57,0

Média 31,6

Variância 39,2

Desvio Padrão (σ) 6,3

(*) Limite de tempo sugerido 57,4

(*) Limite de tempo sugerido = Média+3σ+preparação (7 min)
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TABELA 14 - AGRUPAMENTO DOS TEMPOS LEVANTADOS NOS ENSAIOS FTP-72 

 

FONTE: O autor (2018). 

A partir desse agrupamento foi possível obter o histograma de distribuição 

dos tempos gastos nos ensaios analisados, conforme mostra a Figura 14. 

A função do histograma é enfatizar de forma gráfica a concentração de 

resultados dos ensaios de pré condicionamento FTP-72. Foi ainda possível verificar 

que não ocorreram ensaios acima do limite de tempo sugerido de 57,5 min. Houve 

um ensaio com 57 min.  

 

Figura 14 - HISTOGRAMA DOS TEMPOS GASTOS EM ENSAIOS FTP-72 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

O mesmo procedimento foi executado para os demais três grupos. 

 

inferior superior Média da Classe Ni ni

minutos minutos minutos qtde qtde

20 25 22,5 14 14

25 30 27,5 74 60

30 35 32,5 139 65

35 40 37,5 150 11

40 45 42,5 163 13

45 50 47,5 168 5

50 55 52,5 171 3

55 60 57,5 172 1
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Para o grupo FTP-75+HWFET com 160 ensaios a TABELA 15 mostra o 

valor calculado para a média, variância, desvio padrão e desvio médio, considerando 

os dados não agrupados e os valores máximo e mínimo encontrados. O tempo de 

preparação é definido em 23 min e calculou-se o limite de tempo sugerido conforme 

segue: 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 = 𝑀é𝑑𝑖𝑎 + 3σ + tempo de preparação 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 = 100,3 + 3.13,9 + 23 = 165 min 

 

 

TABELA 15 - CÁLCULO REFERENTE AOS TEMPOS DOS ENSAIOS FTP-75+HWFET 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

Considerou-se pelo critério de Sturges, sete classes agrupando-se os 

tempos de ensaios conforme a TABELA 16. 

A coluna Ni mostra o número de ensaios acumulados e a coluna ni mostra o 

número de ensaios por classe de tempo. 

 

TABELA 16 - AGRUPAMENTO DOS TEMPOS LEVANTADOS NOS ENSAIOS FTP-75+HWFET 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

Parâmetro Estatístico
TEMPO

min

MIN 44,0

MAX 139,0

Média 100,3

Variância 193,3

Desvio Padrão (σ) 13,9

(*) Limite de tempo sugerido 165,0

(*) Limite de tempo sugerido = Média+3σ+preparação (23 min)

c superior Média da Classe Ni ni

minutos minutos minutos qtde qtde

40 60 50 2 2

60 80 70 3 1

80 100 90 8 5

100 120 110 80 72

120 140 130 134 54

140 160 150 154 20

160 180 170 157 3
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A partir desse agrupamento foi possível mostrar na FIGURA 15 o histograma 

de distribuição dos tempos gastos nos ensaios analisados.  

Dos 160 ensaios FTP-75 acrescidos do percurso de estrada HWFET, o 

gráfico mostra uma concentração maior de tempos gastos entre 110 e 150 minutos. 

A dispersão é maior e 122 ensaios ultrapassam o tempo previsto de 90 min. Este 

ensaio é o mais crítico considerando que o tempo gasto ultrapassa o previsto e uma 

maior análise será feita ao final desse capítulo.  O limite superior sugerido de 165 

min porem não foi ultrapassado em nenhum ensaio executado. 

 

 

FIGURA 15 - HISTOGRAMA DOS TEMPOS GASTOS EM ENSAIOS FTP-75+HWFET 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

Para o grupo de ensaios FTP-75, a TABELA 17 indica os valores calculados 

para a média, variância, desvio padrão e desvio médio considerando os dados não 

agrupados e a os valores máximo e mínimo encontrados. O tempo de preparação é 

definido em 18 min e calculou-se o limite de tempo sugerido conforme segue: 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 = 𝑀é𝑑𝑖𝑎 + 3σ + tempo de preparação 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 = 57,7 + 3.13,9 + 18 = 117,3 min 
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TABELA 17 - CÁLCULO REFERENTE AOS TEMPOS DOS ENSAIOS FTP-75 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

Considerou-se pelo critério de Sturges, 7 classes agrupando-se os tempos 

de ensaios conforme TABELA 18. A coluna Ni mostra o número de ensaios 

acumulados e a coluna ni mostra o número de ensaios por classe de tempo. 

- 

TABELA 18 - AGRUPAMENTO DOS TEMPOS LEVANTADOS NOS ENSAIOS FTP-75 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

Esse agrupamento permitiu obter o histograma de distribuição dos tempos gastos nos ensaios 

analisados, conforme mostra a  

FIGURA 16. 

Dos 106 ensaios FTP-75, o gráfico mostra uma concentração maior de 

tempos gastos entre 50 e 70 minutos, mas ainda há uma dispersão grande 

evidenciada pelo desvio padrão de 13,9 minutos. 97 ensaios, cerca de 91% dos 

ensaios executados ficaram entre 40 e 80 minutos. Somente um dos ensaios 

superou o limite sugerido de 117,3 minutos. 

 

 

 

 

Parâmetro Estatístico
TEMPO

min

MIN 27,0

MAX 129,0

Média 57,7

Variância 192,0

Desvio Padrão (σ) 13,9

(*) Limite de tempo sugerido 117,3

(*) Limite de tempo sugerido = Média+3σ+preparação (18 min)

inferior superior Média da Classe Ni

minutos minutos minutos qtde

20 40 30 4

40 60 50 70

60 80 70 101

80 100 90 104

100 120 110 105

120 140 130 106
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FIGURA 16 - HISTOGRAMA DOS TEMPOS GASTOS EM ENSAIOS FTP-75 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

Para o grupo que envolve o ensaio STAB-80 seguido do FTP-72, calculou-se 

também a média, variância, desvio padrão e desvio médio considerando os dados 

não agrupados e os valores máximo e mínimo encontrados. Os dados são 

mostrados na TABELA 19. O tempo de preparação é definido em 18 min e calculou-

se o limite de tempo sugerido conforme segue: 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 = 𝑀é𝑑𝑖𝑎 + 3σ + tempo de preparação 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 = 58,1 + 3.15,8 + 17 = 122,4 min 

 

TABELA 19 - CÁLCULO REFERENTE AOS TEMPOS DOS ENSAIOS STAB80+FTP-72 

 

FONTE: O autor (2018). 

Parâmetro Estatístico
TEMPO

min

MIN 44,0

MAX 102,0

Média 58,1

Variância 248,8

Desvio Padrão (σ) 15,8

(*) Limite de tempo sugerido 122,4

(*) Limite de tempo sugerido = Média+3σ+preparação (17 min)
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Considerou-se pelo critério de Sturges, sete classes agrupando-se os tempos de 

ensaios conforme a TABELA 20. A coluna Ni mostra o número de ensaios 

acumulados e a coluna ni mostra o número de ensaios por classe de tempo. 

 

TABELA 20 - AGRUPAMENTO DOS TEMPOS LEVANTADOS NOS ENSAIOS STAB-80+FTP-72 

 

FONTE: O autor (2018). 

O grupo STAB 80 +FTP-72 é composto do menor número de ensaios 

executados (23 ensaios) dentro dessa pesquisa, sendo ainda o que apresentou a 

maior variação do tempo gasto conforme mostra a FIGURA 17 e consequentemente 

o maior desvio padrão de 15,8 minutos.  

Não houve ensaio que ultrapassou o limite sugerido de 122,4 minutos. 

 

FIGURA 17 - HISTOGRAMA DOS TEMPOS GASTOS EM ENSAIOS 

STAB80+FTP-72 

 

FONTE: O autor (2018). 

inferior superior Média da Classe ni Ni

minutos minutos minutos qtde qtde

40 50 45 9 9

50 60 55 7 16

60 70 65 1 17

70 80 75 3 20

80 90 85 2 22

90 100 95 0 22

100 110 105 1 23
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Para avaliação dos resultados obtidos compararam-se as médias obtidas 

nos ensaios tabulados com os tempos teóricos acrescidos da preparação do veículo 

no banco de chassis.  

A TABELA 21 mostra os tempos previstos para os diversos ensaios. O 

cabeçalho é formado por três linhas. Na primeira linha encontra-se a denominação 

das diversas fases do ensaio com sua unidade em minutos. Na segunda e na 

terceira linhas constam os tempos previstos para cada fase. Mais abaixo na 

continuação da tabela, a coluna da esquerda mostra a denominação de cada ensaio 

e o tempo acumulado das várias fases. As últimas três colunas no lado direito da 

tabela mostram o tempo de preparação estabelecido pelo planejamento, o tempo 

destinado a execução total do ensaio incluindo a preparação e na coluna da direita a 

“Sugestão para tempo limite de ensaio”. A sugestão é fruto desse trabalho e 

considera o tempo médio das amostras analisadas, acrescido de três vezes o desvio 

padrão amostral. A sugestão é que ultrapassado esse limite deve haver uma ação 

efetiva para interrupção ou conclusão do ensaio e liberação do banco de chassis 

dentro dos critérios em andamento naquele momento específico. Em casos de 

ensaios de pesquisa e homologação esses ensaios não são contabilizados como 

descartados 

 

TABELA 21 - TEMPOS DE ENSAIOS PREVISTOS 

 

 

FONTE: O Autor (2018). 

 

Para efetuar a comparação de tempos deve-se definir alguns termos. 

Preparação para um ensaio significa deslocamento do veículo até sua posição, 

fixação do mesmo, instalação do coletor de gases de exaustão, preparação, 

ENSAIO STAB 80 1ª Fase 2ª Fase
Tempo 

Parada
3ª Fase HWFET

Tempo 

Prepa-

ração

Ensaio com 

preparação

Sugestão 

p/ tempo 

limite 3σ

unidade min min min min min min min min min

Tempo 20' 8'25" 14'26'' 10' 8'25" 25'25''

Stab 80+FTP72 17 60 105,4

FTP 72 7 30 57,4

FTP 75 18 60 99,3

FTP 75+HWFET 23 90 142,0

42'51''

22'51''

41'16''

66'36''
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execução do ensaio e remoção do veículo após ensaio. Esses tempos foram 

coletados junto à supervisão do banco de chassis e são números consagrados ao 

longo do tempo como suficiente para execução desse trabalho. 

O tempo previsto é definido pelo tempo de execução das diversas fases que 

compõem o ensaio, sem considerar a preparação.  

O tempo previsto de ensaio com preparação inclui o tempo de execução das 

fases estabelecidas para o tipo de ensaio, acrescido do tempo de preparação. 

O tempo médio de ensaios é a média encontrada a partir dos ensaios 

executados considerando o tempo de preparação, conforme descrito nessa seção 

5.1.2. 

O tempo limite sugerido é uma proposta definida dentro desse trabalho de 

pesquisa, de indicar um limite em que o trabalho seja interrompido e o banco 

liberado para execução do próximo ensaio. Dessa forma é possível melhorar a 

disponibilidade do banco de chassis reduzindo o tempo de parada. Entende-se que 

há casos como, por exemplo, homologação e pesquisa em que esse tempo parado é 

inerente e justificável ao modo de trabalho. A TABELA 22 resume e compara os 

diversos tempos citados  

 

TABELA 22 - COMPARAÇÃO TEMPOS ESTABELECIDO VERSUS LEVANTADO 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

A partir dos resultados encontrados fez-se uma análise para determinar se as 

amostras se comportam de acordo com uma distribuição normal. Para isso tomaram-

se os dados da média e desvio padrão e gerou-se uma simulação no software R de 

uma distribuição normal com os mesmos parâmetros dos dados originais (média, 

desvio padrão e tamanho amostral). A simulação gerou as curvas apresentadas nas 

FIGURA 18, FIGURA 19, FIGURA 20 e FIGURA 21. 

. 

Ensaio

Tempo previsto 

de ensaio com 

preparação  

(min)

Valor 

médio 

encontrado 

(min)

Desvio 

padrão

(min)

Stab-80+FTP-72 60 58,1 15,8

FTP-72 30 31,6 6,3

FTP-75 60 57,7 13,9

FTP-75 + HWFET 90 100,3 13,9
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A curva na cor preta representa os dados levantados dos ensaios e a curva 

tracejada de cor vermelha foi extraída da simulação efetuada. Ambas as curvas 

possuem sua área igual a um, pois são curvas de densidade de probabilidade. 

 

FIGURA 18 - GRÁFICO DA CURVA ENCONTRADA E POSSÍVEL DISTRIBUIÇÃO NORMAL FTP-72 

 

Legenda:  linha tracejada – extraída da simulação efetuada 

  linha cheia = dados levantados do ensaio 

FONTE: O autor (2018). 

 

FIGURA 19 - GRÁFICO DA CURVA ENCONTRADA E POSSÍVEL DISTRIBUIÇÃO NORMAL FTP-75 

 

Legenda:  linha tracejada – extraída da simulação efetuada 

  linha cheia = dados levantados do ensaio 

 

FONTE: O autor (2018). 
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FIGURA 20 - GRÁFICO DA CURVA ENCONTRADA E POSSÍVEL DISTRIBUIÇÃO NORMAL FTP-

75+HWFET 

 

Legenda: linha tracejada – extraída da simulação efetuada 

  linha cheia = dados levantados do ensaio 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

FIGURA 21 - GRÁFICO DA CURVA ENCONTRADA E POSSÍVEL DISTRIBUIÇÃO NORMAL 

STAB80+FTP-72 

 

Legenda:  linha tracejada – extraída da simulação efetuada 

  linha cheia = dados levantados do ensaio 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

Em função dos dados não se apresentarem conforme uma distribuição 

normal, considerou-se o método Bootstrap de reamostragem não paramétrico com 

duas mil reamostragens para determinação do intervalo que contém, com 95% de 
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confiança, as verdadeiras médias populacionais. O procedimento Bootstrap é uma 

técnica de reamostragem, utilizada em diferentes situações estatísticas e tem como 

base a obtenção de um “novo” conjunto de dados, por reamostragem do conjunto de 

dados original (Efron e Tibishirani, 1993). Isso permitiu definir valores para os 

intervalos de confiança das médias. 

A TABELA 23 indica o valor médio obtido por esse método, assim como o 

intervalo de confiança. Observa-se que para os dados analisados, o ensaio FTP-

75+HWFET não tem atendido o seu tempo previsto de 90 min. Essa afirmação é 

reforçada pela média encontrada de 100,2 que está situada dentro do intervalo de 

confiança de 98,1 a 102,4. A possível causa para o não atendimento esta explanada 

no  

 

TABELA 23 – MÉDIA, DESVIO PADRÃO E INTERVALO DE CONFIANÇA CONFORME MÉTODO 

BOOTSTRAP 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

5.1.3 Comentários sobre as ações propostas no bloco intitulado “Aumento na 

produtividade da operação do banco de chassis”  

 

Foram identificadas as principais causas de descarte de ensaios no banco 

de chassis em um intervalo de dois anos. Duas dessas causas serão tratadas no 

decorrer deste trabalho, quais sejam: o sistema de condicionamento de ar e o 

treinamento.  

Foi elaborada e implantada uma nova tabela de lançamento de ensaios 

descartados, com a finalidade de facilitar a identificação das suas causas-raiz e 

eliminação do problema.  

O trabalho mostrou que os tempos medidos na realização de ensaios 

padronizados pelas normas vigentes estão de acordo com o esperado. 

Ensaio

Tempo 

Previsto

(min)

Média

 (min)

Desvio 

padrão

(min)

Intervalo de 

Confiança 

Inferior

(min)

Intervalo de 

Confiança 

Superior

(min)

Stab-80+FTP-72 60 58,2 3,2 51,9 64,6

FTP-72 30 31,6 0,5 30,7 32,6

FTP-75 60 57,4 1,3 54,8 60

FTP-75 + HWFET 90 100,2 1,1 98,1 102,4
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Observou-se ainda que os três ensaios (STAB-80+FTP-72, FTP-75, FTP-

75+HWFET) possuem um desvio padrão sensivelmente maior que o FTP-72. 

Analisando as amostras percebe-se que há um número expressivo de veículos cujo 

tempo dispendido está próximo dos valores mínimos, o que é normal, visto ser esse 

o tempo fixo definido para execução dos ensaios COP. Por outro lado, há uma 

variação maior no resultado, quando observamos os tempos acima da média e que 

são evidenciados no lado direito das figuras. Isso ocorre devido a um número de 

ensaios que dispendeu mais tempo para ser executado e também a um grupo que 

pode ser denominado como “grupo especial de ensaios”. Tal grupo pertence a uma 

atividade paralela ao trabalho de ensaios COP – Controle de Produção, com a 

finalidade de homologação de novos veículos, ensaios especiais ou ensaios de 

desenvolvimento de novos projetos. Durante esses ensaios ocorrem paradas para 

ajuste, maior tempo de preparação e consequente aumento da média, extrapolando 

assim o tempo esperado para execução desse ensaio. 

Tais observações reforçam a importância de treinamentos sobre os temas 

elencados no grupo “preparação”, levantados na análise de ensaios descartados por 

motivo de “treinamento”  

A partir desses resultados, foi elaborado um plano de treinamento para os 

operadores para adequação dos tempos de realização dos ensaios. Detalhes desse 

treinamento são apresentados no item 5.4 Treinamento. 
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5.2 Aprimoramento nas técnicas de manutenção preventiva e corretiva do banco 

de chassis  

 

A manutenção de banco de chassis não é trivial, pois além de sua unidade 

principal, o dinamômetro, uma diversidade de equipamentos deve estar operando 

adequadamente durante a realização dos ensaios. 

Há uma equipe de mantenedores que conhecem os equipamentos 

envolvidos, possuem os manuais necessários, atendem a norma ISO 17025 sob a 

qual o banco de chassis é acreditado, e estão em contato com fabricantes 

importantes como a Horiba.  

A operação do dinamômetro depende de sistemas de variação de 

velocidade e medição de torque e potência, que são os aspectos mecânicos do 

veículo. Depende também de um aparato composto por medidores de emissões, 

com ênfase nos hidrocarbonetos, monóxidos de carbono, óxidos de nitrogênio e 

material particulado.  

São instrumentos sofisticados e que exigem calibração e manutenção 

periódica. 

Antes da realização dos testes, os veículos são posicionados num ambiente 

climatizado cuja temperatura e umidade devem ser mantidos em faixas estreitas e 

determinadas pela norma NBR 6601 (ABNT, 2012). 

A operação é controlada por um sistema supervisório que também exige 

manutenção. 

Resumindo, a manutenção de um banco de chassis abrange um sistema de 

medição e também unidades periféricas e utilidades que devem prover o laboratório 

de condições adequadas para sua operação. 

O presente estudo dedicou uma atenção específica ao sistema de controle 

de temperatura dos ambientes do laboratório pela sua importância estratégica para a 

operação e pela reconhecida necessidade de intervenções causadas pelas atuais 

condições operacionais. 

O sistema de climatização controla a temperatura e umidade de várias salas 

do laboratório de ensaios. Os motores e os veículos são alocados em salas onde se 

encontram os dinamômetros e um sistema de exaustão dos gases de escape. Existe 

ainda uma sala de condicionamento (soak) cuja finalidade é repousar o veículo com 

o combustível padrão, para que o mesmo atinja a temperatura ambiente dessa sala 
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de preparação para o teste de emissão. O sistema atende ainda a climatização do 

laboratório químico. 

O sistema de climatização possui cerca de dezoito anos e deve atender os 

padrões estabelecidos ao longo dos 365 dias do ano, havendo necessidade de 

intervenções frequentes e não programadas. Tais intervenções prejudicam em 

alguns momentos a realização dos ensaios em andamento. 

Com os dados obtidos da análise de Pareto dos ensaios descartados é 

possível ainda identificar 14 incidências resultantes de temperatura fora do limite na 

área de condicionamento de veículos.  

Com essas informações analisou-se a necessidade de desenvolver um 

plano de investimento para a modernização dos equipamentos que compõem o 

sistema de climatização e controle de temperatura e umidade do banco de chassis, 

sala de condicionamento e demais áreas do Laboratório. O plano contempla a 

realização de investimentos de forma escalonada de modo a se adequar à condição 

financeira da empresa, assim como a não interrupção das operações nas salas de 

ensaio. 

A partir dessa consideração estabeleceu-se um roteiro para obter os dados 

para tomada de decisão de melhoria e efetuar uma revisão geral das instalações e 

equipamentos considerando-se as seguintes etapas: 

 

a) Definições das condições de projeto 

Estabelecer as condições de projeto de cada sistema integrante das 

instalações tais como temperatura de bulbo seco (TBS), temperatura de bulbo úmido 

(TBU), umidade relativa (UR), níveis de pressão, número de renovações entre 

outros. 

 

b) Levantamentos de campo 

Verificar todos os equipamentos envolvidos, definir seu estado atual 

operativo, incluindo chillers, bombas, torre de resfriamento, climatizadores, sensores, 

atuadores, CLPs, sistema de aquecimento, sistema de umidificação, entre outros. 

Avaliar a capacidade térmica efetiva de todos os equipamentos envolvidos, 

com infraestrutura mínima para esta avaliação, incluindo válvula de balanceamento 

e pontos para instalação de sensores de pressão e temperatura  
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c) Simulações dos dados de campo 

Utilizando software do fabricante e/ou tabelas/gráficos, simular as avaliações 

de campo e determinar se os equipamentos atuais, principalmente climatizadores, 

bombas e torre de resfriamento de água podem ser mantidos na revisão geral das 

instalações. 

 

d) Definições dos novos equipamentos 

Definir as melhores opções dos equipamentos e/ ou tecnologias que devem 

ser adotadas na substituição de equipamentos existentes a mencionar: chiller, 

sistema de umidificação, climatizadores se necessário, sistema de automação e CLP 

entre outros. 

 

e) Desenhos 

Atualização dos desenhos em Autocad, tanto da instalação dos 

equipamentos, como tubulações hidráulicas, interligações elétricas, quadro de 

conexão elétrica de força, proteção, comando e automação. 

 

f) Memorial descritivo 

Desenvolver a documentação que registra a descrição técnica de todos os 

produtos aplicados no sistema assim como a lógica de programação do CLP de 

controle  

 

5.2.1 Comentários sobre as ações propostas no bloco intitulado “Aprimoramento 

nas técnicas de manutenção preventiva e corretiva do banco de chassis”  

 

Esse bloco tratou especificamente do sistema que controla todo o conjunto 

de equipamentos responsáveis por manter estável a temperatura e a umidade da 

sala de ensaio e da sala de condicionamento de veículos A análise mostrou que 

para solucionar adequadamente as falhas que ocorrem na operação do sistema é 

necessário investir na troca do CLP e de seu software dedicado. É necessário, 

ainda, substituir a bateria de compressores, cuja tecnologia é ultrapassada, gerando 

maior consumo elétrico e risco de parada. A troca inclui, ainda, a substituição do 

sistema atual que faz uso de torre de refrigeração a água por um sistema de 
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condensação por ar, assim como melhorar o isolamento térmico e estanqueidade da 

sala de condicionamento de veículos, principalmente em seu acesso externo. 

Foram levantados fornecedores para analisar e propor um projeto de 

atualização do sistema de controle de temperatura. Foram obtidos orçamentos que 

se encontram no APÊNDICE 1. 

Para viabilizar o investimento propõe-se dividir a obra em duas partes. A 

primeira seria a modernização do CLP e software de controle de temperatura e 

umidade, através da operação das máquinas de refrigeração atuais, cujo 

investimento é estimado em R$ 597.000,00. A segunda seria a troca da bateria de 

compressores, instalação dos condensadores a ar e substituição da torre de 

refrigeração. O valor orçado para a realização das melhorias propostas é da ordem 

de R$ 1.330.000,00. A economia esperada com as melhorias indicadas com a conta 

de energia é estimada em 20%, provinda da melhor eficiência dos motores operados 

por inversores de frequência, assim como a eliminação da torre de refrigeração e 

introdução de um condensador a ar. Em 2017 o laboratório fechou um novo contrato 

de fornecimento de energia do mercado livre, reduzindo as despesas com esse item 

em cerca de 50%. Existe, porém, um risco futuro de escassez e consequente 

alteração súbita dos valores praticados. 
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5.3 Aperfeiçoamento de gestão do almoxarifado 

 

O almoxarifado do LEME é composto por cerca de 500 itens. A maioria deles 

é composta de material importado e de alto valor. Normalmente o prazo de entrega 

desses itens é superior a quatro meses, motivo pelo qual a administração do 

estoque é de vital importância para assegurar a operação contínua do LEME.  

Para um laboratório de ensaios o estoque representa, na grande maioria dos 

itens físicos que o compõe, uma reserva de materiais e insumos utilizados na 

manutenção e funcionamento dos equipamentos. Isso se dá visto que os itens 

diretos de produção são basicamente dois: o veículo é fornecido pelo cliente para o 

ensaio solicitado, porem o combustível padrão é adquirido pelo LEME. 

O estoque, portanto, compõe-se de peças de reposição destinadas aos 

equipamentos e sistemas do laboratório, tais como dinamômetro, analisadores, 

equipamentos auxiliares, sistema de controle de temperatura e umidade, 

relacionados na seção 3.2. O estoque deve ainda fornecer os insumos para o 

laboratório químico, para o abastecimento de alguns itens dos ensaios como as 

ponteiras de encaixe do coletor de gases ao duto de exaustão do veículo 

(escapamento) e as bolsas de coleta de gases diluídos durante o ensaio.  

O estoque é constantemente visto como um item-alvo de redução de custos. 

Azevedo et al. (2011) afirma que o índice de liquidez seco (ILS) não utiliza o estoque 

no cálculo por ser esse a parte do ativo circulante menos líquida. Dessa forma o ILS 

é calculado reduzindo o estoque do ativo circulante (AC) e dividindo pelo passivo 

circulante (Pc). 

𝐼𝐿𝑆 =
𝐴𝐶 − 𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒

𝑃𝑐
 

Essa análise mostra, no caso de o estoque tornar-se inutilizável, qual é a 

possibilidade da empresa saldar suas dívidas com o disponível, acrescido dos 

valores a receber. Em função disso a administração dos materiais pode melhorar o 

lucro da operação, assim como a eficiência da estrutura, a qual o estoque deve 

apoiar (ARNOLD, 1999; LIMA 2003).  

Corrêa et al. (2010) citam o estoque como elemento fundamental para a 

gerência atual da administração empresarial e aponta a manutenção da 

competitividade como dependente direta da forma como os materiais são 

gerenciados. No Brasil onde o capital impacta de forma efetiva no investimento em 
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função dos altos juros praticados no mercado, necessita-se buscar um resultado 

maior através da redução do investimento. Sendo o estoque um fator importante é 

necessário um bom planejamento e gestão do mesmo. 

Na gestão de estoque é importante identificar os itens de maior valor de 

demanda, para que seja possível efetuar uma gestão diferenciada, devido ao alto 

valor de investimento, seja pelo risco de parada do equipamento ou do sistema com 

perda de produção.  

A partir de uma análise de Pareto é possível identificar os itens que 

justificam atenção e tratamento adequado. É possível classificar os materiais 

conforme o seguinte critério: 

 

a) Materiais classe A 

Materiais mais relevantes, de alto custo e em menor número. Grupo de 

componentes de grande impacto quando falta e que devem ser tratados com 

especial atenção. Cerca de 20% dos itens possuem 80% do valor monetário do 

estoque. 

 

b) Materiais classe B 

Materiais de quantidades e valores intermediários, podendo ser cerca de 

30% da quantidade com 15% do valor monetário do estoque e devem ter atenção 

moderada. 

 

c) Materiais classe C 

Definidos como materiais de pouco valor e grande quantidade, totalizando 

cerca de 50% dos itens e correspondendo a 5% do valor monetário do estoque.  

Esses grupos são de itens de menor importância, não justificando atenção 

especial por parte da gestão. 

Os percentuais indicados são uma base para classificar e diferenciar os itens 

em famílias diversas, porém, independentemente de sua classificação entende-se 

que todos devem ser gerenciados de alguma forma. 

Para manter os ativos da empresa em funcionamento é necessário suprir a 

manutenção com peças e componentes de reposição. O estoque de manutenção 

difere, por diversas razões, de outros tipos, por não ter uma demanda previsível e 

serem influenciados pela utilização dos equipamentos.  
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Outro fator de demanda é a forma como se realiza a manutenção e ações da 

equipe que trabalham nessa área, utilizando um planejamento nas intervenções, 

utilizando o conceito de manutenção preventiva, fazendo manutenções preditivas 

regulares, ou atuando na maior parte do tempo a partir de manutenções corretivas. 

Entende-se que a previsão de consumo do estoque, é baseada em uma 

estimativa de consumo futuro, e a melhoria dessa previsão depende da existência 

de um meio de registros e, através dele, seja elaborado um histórico com as 

informações do consumo. 

 

 

5.3.1 Análise e melhoria dos itens críticos do almoxarifado 

 

Realizou-se um trabalho de alteração da estratégia de compras em alguns 

itens de estoque. 

O item denominado Ponteira cujo nome técnico é Adaptador de Silicone, 

mostrado na FIGURA 22 faz a conexão do tubo de descarga do veículo com o 

analisador de gases e seu dimensional e geometria variam de um veículo para outro. 

Em função dos diversos diâmetros e características dimensionais na extremidade do 

tubo de escapamento dos diferentes veículos ensaiados, o banco de chassis 

necessita de diferentes ponteiras que possam se adequar a cada situação. As 

ponteiras possuem diferentes dimensões no diâmetro, comprimento e forma. O 

aquecimento e resfriamento durante e após o ensaio provoca a deterioração do 

material. 

Ponteira é um item recorrente de modo de falha no estudo realizado sobre o 

controle de ensaios descartados.  

 

FIGURA 22 - PONTEIRA INSTALADA NO ESCAPAMENTO DO VEÍCULO. 

 

    



84 

FONTE: Lactec (2018). 

Cerca de dez configurações de ponteiras atendem os veículos com maior 

frequência de ensaios. A Horiba, empresa japonesa, é o fornecedor tradicional e, no 

âmbito deste trabalho, foi desenvolvido um novo fornecedor local nacional para 

substituí-la. No decorrer deste estudo foram feitas várias revisões nas 

especificações do material buscando melhor qualidade na sua fixação e sua 

durabilidade. A TABELA 24 monstra os preços das várias opções, sendo que a 

Machtools também é um fornecedor estrangeiro. 

 

TABELA 24 - ADAPTADOR DE SILICONE (PONTEIRA) 

DENOMINAÇÃO HORIBA 
(Japão) 

MACHTOOLS 
(EUA) 

MITSUBOR 
(Paraná) 

Adaptador de Silicone 
US$ 198,00 

R$ 1.180,00 

  US$ 137,50 

  R$ 820,00 

 

 R$ 280,00 

R$ 1,00 = US$ 3,73 (nov/18) 

Considerado ~60% do valor em dólar para custos de importação 

FONTE: O autor (2018). 

 

O produto nacional fabricado pela empresa Mitsubor de SJ dos Pinhais 

apresenta um custo de 34% do fabricante importado Machtools, e 24% do original 

Horiba. O APÊNDICE 2 apresenta um orçamento da Mitsubor e o APÊNDICE 3 

apresenta o preço do produto fornecido pela Machtools americana. A decisão tem 

sido adotar o mais barato e de mais fácil logística, de procedência nacional.  

A FIGURA 23 mostra o dimensional do adaptador fabricado pelo fornecedor 

nacional Mistubor sendo sua especificação o silicone com 6 mantas de reforço. O 

componente deve ter suficiente resistência mecânica e resistir a temperatura de 

duzentos e sessenta graus Celsius. O fornecedor não informa a composição do 

silicone, assim como demais informações sobre o processo de fabricação. 
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FIGURA 23 - ADAPTADOR DE SILICONE 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

Criou-se, no segundo semestre de 2018, um controle de utilização de cada 

adaptador para determinação de sua vida útil, através de um formulário onde são 

indicados, data, código do adaptador utilizado e ensaio realizado conforme TABELA 

25.  
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TABELA 25 - CONTROLE DE ADAPTADORES DE SILICONE (PONTEIRA) 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

 

 

 

As informações são transferidas para o formulário mostrado na TABELA 26, que 
acumula o tempo padrão previsto para o ensaio, totalizando as horas trabalhadas 
com o adaptador até o fim de sua vida útil e o descarte da mesma. Indica-se o 
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descarte do adaptador na linha seguinte a última utilização, exemplo mostrado na 
TABELA 26. 

TABELA 26 - VIDA ÚTIL ADAPTADOR DE SILICONE (HORAS 

   

FONTE: O autor (2018). 

 

A TABELA 27 indica a vida útil em horas de cada um dos quatro 

adaptadores descartados e o número de ensaios que foram realizados. 

 

TABELA 27 - ADAPTADORES DESCARTADOS 

   

FONTE: O autor (2018). 

 

Nº PONTEIRANº ENSAIO DATA OPERADOR TIPO ENSAIO DURAÇÃO

50-04 13/09/2018 LH FTP 72 0:22:00

50-04 18/09/2018 LH FTP 72 0:22:00

50-04 18/09/2018 LH FTP 72 0:22:00

50-04 19/09/2018 LH FTP 75 +HWFET 0:54:00

50-04 19/09/2018 FC FTP 72 0:22:00

50-04 19/09/2018 FC FTP 72 0:22:00

50-04 20/09/2018 LH FTP 72 0:22:00

50-04 20/09/2018 FC FTP 75 +HWFET 0:54:00

50-04 20/09/2018 BR FTP 72 0:22:00

50-04 20/09/2018 RN FTP 75 +HWFET 0:54:00

50-04 20/09/2018 LH FTP 72 +FTP 75 0:54:00

50-04 21/09/2018 LH FTP 75 +HWFET 0:54:00

50-04 24/09/2018 RN FTP 72 + REG + STAB80 0:44:00

50-04 25/09/2018 LH FTP 72 0:22:00

50-04 25/09/2018 LH FTP 72 0:22:00

50-04 25/09/2018 WB FTP 75 +HWFET 0:54:00

50-04 26/09/2018 RN FTP 72 0:22:00

50-04 27/09/2018 LH FTP 72 0:22:00

50-04 27/09/2018 RF FTP 72 0:22:00

50-04 28/09/2018 LH FTP 75 +HWFET 0:54:00

50-04 30/10/2018 WB FTP 75 0:32:00

50-04 01/11/2018 WB FTP 75 0:32:00

PONTEIRA DESCARTADA

CÓDIGO FABRICANTE
VIDA ÚTIL

(min)
DATA INICIAL DATA FINAL

Nº DE 

ENSAIOS

D
ES

C
A

R
TE

40-03 Mitsubor 2124 02/05/2018 05/10/2018 56 S

45-01 Mitsubor 2585 17/03/2018 01/10/2018 98 S

50-01 Mitsubor 1899 08/03/2018 11/10/2018 56 S

50-03 Mitsubor 3309 29/03/2018 05/11/2018 85 S

50-04 Mitsubor 750 13/09/2018 01/11/2018 23 S

65-19 Machtools 5060 03/07/2018 14/11/2018 121 USO

65-06 Mitsubor 2661 29/05/2018 02/11/2018 56 USO
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Não há ainda dados suficientes para determinar quanto o produto fornecido 

pela Machtools é superior ao da Mitsubor. 

Outro fator a ser considerado para a opção do produto importado é o 

procedimento de regeneração que os veículos de ciclo Diesel necessitam realizar, 

elevando substancialmente a temperatura do tubo de exaustão, produzindo com 

isso, um fator adicional de deterioração do adaptador. 

Há ainda uma aceleração na troca de ponteiras devido ao risco de 

fragmentos de silicone soltarem da mesma no fim de sua vida útil e virem a entupir 

válvulas, com orifícios cujo diâmetro encontra-se na casa dos décimos de milímetro, 

interrompendo o banco por várias horas, para que a falha seja identificada, o que 

não é simples, e corrigida. 

A definição esperada dessa análise é ter dados para comprovar 

quantitativamente a superior qualidade do produto Machtools, visto que o mesmo 

tem um desempenho superior já comprovado em ensaios no ciclo Diesel que 

necessitam de regeneração, provocando alta temperatura no tubo de exaustão. 

Um fator importante nessa análise é a mitigação do risco de perda de ensaio 

e entupimento de válvula que justifica o uso do produto importado, mesmo que o 

ganho financeiro não seja alcançado. 

Dentro da melhoria de processo do adaptador, estabeleceu-se ainda um 

quadro fixo para armazenamento dos mesmos, tratado mais à frente nesse trabalho.  

A partir dessa tratativa, uma segunda melhoria foi desenvolvida, 

especificamente para os dois veículos padrão, utilizados na aferição do sistema do 

banco de chassis. Planeja-se modificar a extremidade do tubo de exaustão, 

soldando um flange de conexão em aço e com isso, eliminar a necessidade de uso 

do adaptador de silicone. Esse flange metálico é acoplado a outro no duto que 

encaminha os gases ao CVS - Amostrador de Volume Constante. O único material 

de consumo passa a ser o anel de vedação montado entre os dois flanges. Com 

essa alteração de custo reduzido é possível a eliminação de falha no acoplamento 

para os veículos padrão. 

Estima-se uma redução no custo anual com adaptadores de cerca de R$ 

2.000,00. 

Outro trabalho desenvolvido foram as melhorias implantadas nas bolsas de 

coleta de amostra do CVS - Amostrador de Volume Constante também 

denominadas de bags. 
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Foi substituído o fornecimento a partir do fabricante original Horiba, pela 

empresa que manufatura o componente. A troca gerou uma redução de 35% no 

custo e trouxe a oportunidade em alterar no bocal de fixação a anilha plástica por 

outra de inox, reduzindo o volume de ensaios perdidos por vazamento na bolsa. 

Nesse mesmo estudo, criou-se a oportunidade de mais uma melhoria para o 

aumento da vida útil da bolsa. Elevou-se o rack de sustentação da bolsa evitando 

que o fundo da mesma ficasse apoiado sobre a chapa de cobertura do CVS 

perfurando o material. A redução anual de 35% representa R$ 7.296,00 conforme 

indicado na TABELA 28, amparada pelos documentos evidenciados nos 

APÊNDICES 6 e 7.  

 

TABELA 28 - CONSUMO ANUAL DE BAGS E REDUÇÃO DE CUSTO 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

Outra oportunidade de melhoria fez-se na alteração do processo de compra 

do elemento denominado filtro de material particulado, cujo nome técnico é filtro de 

microfibras de vidro de boro silicato reforçado com tecido de vidro tecido e aderente 

com PTFE. Suas características estão especificadas na TABELA 29. A utilização 

desse componente em ensaios de ciclo Diesel, requer dois filtros por fase, 

perfazendo seis itens no total. Seu consumo é de cerca de 2400 filtros por ano e, 

pelo fato de ser um material importado cujo fornecedor não tem regularidade na 

entrega, há uma reincidência em ter seu estoque zerado, com consequente ação 

emergencial de empréstimo junto a empresas parceiras. A solução e mitigação de 

falta do produto foram solucionadas, através de um contrato que deu exclusividade 

ao fornecedor local, e tendo a contrapartida dele em manter o item em estoque com 

valor fixo anual, para um consumo previsto e acordado de compras. O APÊNDICE 4 

apresenta um orçamento do importador e fornecedor nacional Hexis Científica. 

 

 

BAGS redução

Qtde Pr. Unit Pr. Total Pr. Unit Pr. Total

1 4.468,80             4.468,80    2.705,60   2.705,60    

2 3.386,56             6.773,12    2.705,60   5.411,20    

2 4.912,64             9.825,28    2.827,20   5.654,40    

12.768,00          21.067,20 8.238,40   13.771,20 7.296,00 

35%

Horiba Plasticfilm
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TABELA 29 - ESPECIFICAÇÃO FILTRO DE PARTICULADO 

DENOMINAÇÃO CARACTERÍSTICA 

PRODUTO Filtro de Microfibras de vidro de borosilicato reforçado 
com tecido de vidro tecido e aderente com PTFE 

Diâmetro: 47 mm 

Espessura: 178 micrômetros 

Peso do filtro: 5.0 mg/cm
2
 

Vazão água: 32 ml/min/cm
2
 

Vazão ar: 68 l/min/cm
2
 

Temperatura máxima: 260 ºC 

Retenção Aerosol: 99,95 

Fabricante: PALL Industries (USA) 

Distribuidor Brasil HEXIS CIENTÍFICA 

Localização Jundiaí – SP. 

Código fornecedor HX0057-00136 

Código fabricante: 7221 

Embalagem: CAIXA COM 100 UNIDADES 

Preço unitário: R$ 5,86 

Consumo anual: 2.400 unidades/ano 

Custo anual: R$ 14.064,20 

FONTE: O Autor (2018). 

 

5.3.2 Laboratório Químico de Controle de amostras 

 

Uma das funções do laboratório químico do LEME é identificar a 

concentração de aldeídos em ensaios de veículos com ciclo Otto, utilizando o etanol 

hidratado como combustível, através de cromatografia líquida de alta eficiência, 

utilizando o cromatógrafo da marca Agilent Technologies modelo 1260 Infinity. A 

medição do teor de concentração utiliza o reagente DNPH (2,4 Dinitrofenilhidrazina) 

para derivatização (técnica utilizada através de reação química para transformar 

uma substância em outra – um derivado). 
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No segundo semestre foram descartados, devido à medição incorreta da 

concentração de aldeídos, 14 ensaios e 7 pré condicionamentos em um período de 

21 dias, entre setembro e outubro de 2018. Após várias análises e alterações de 

procedimento de limpeza do cromatógrafo confirmou-se a falha por contaminação da 

pré coluna. Esse componente tem a função de proteger a coluna do cromatógrafo de 

danos por contaminantes químicos e por micropartículas. 

O interesse do estudo da falha ocorrida vem da dificuldade encontrada para 

sua identificação, pois na mesma época houve a troca de fornecedor do reagente 

DNPH (2,4 Dinitrofenilhidrazina), insumo do cromatógrafo. A troca de fornecedor 

desse insumo não seguiu um cronograma considerando-se o phase out (retirada 

gradativa) do reagente em uso e phase in (introdução gradativa). O ensaio de 

homologação do DNPH do novo fornecedor baseou-se em 2 ensaios. Não havia 

estoque do DNPH do antigo fornecedor para comparação e comprovação do 

resultado com o DNPH do novo fornecedor, quando iniciaram os descartes de 

ensaios por alta concentração de aldeído. Uma retirada e introdução mais gradativa 

teria fornecido um número maior de ensaios comparativos, comprovando a eficácia 

similar dos reagentes de ambos os fornecedores. Essa certeza teria economizado 

tempo na identificação da causa raiz e provavelmente levado a um menor número 

de ensaios descartados. 

Foi encontrada contaminação da pré-coluna do cromatógrafo como causa 

raíz para o alto teor de concentração de aldeído.  

A oportunidade de melhoria dessa falha trouxe alterações no procedimento 

utilizado para definição e troca de fornecedores de reagentes e produtos utilizados 

no laboratório, assim como o processo de aquisição, armazenamento e controle 

além de melhorias no procedimento periódico de limpeza do cromatógrafo.  

 

 

5.3.3 Abastecimento de Veículos 

Os ensaios são realizados normalmente com três diferentes combustíveis, 

A22 – gasolina com 22% de etanol; EHR ou E100 – etanol hidratado 100% e Diesel. 

Existe ainda uma variação entre veículos que devem ser ensaiados com somente 

etanol, somente gasolina ou dois ensaios sendo um com etanol e outro com 

gasolina. 
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A partir do controle de ensaios descartados constatou-se a reincidência de 

veículos abastecidos com o combustível incorreto. Seis falhas foram identificadas 

em que veículos abastecidos com etanol, fizeram o ensaio sem a devida coleta de 

aldeído, por considerar-se um ensaio a gasolina. Outros quatro veículos tiveram seu 

combustível trocado de gasolina para etanol, quando esse ensaio não era disponível 

devido a falha no cromatógrafo, exigindo nova troca e descarte do combustível.  

Esses fatos demonstram que existe potencial de ganho a partir de melhorias 

ao planejar o abastecimento dos veículos flex, que exigem ensaios com os dois 

combustíveis. 

Considerando os 7 ensaios perdidos em 2018 devido a falhas de 

abastecimento e considerando novamente que o custo do ensaio é 60% do preço de 

venda, há um potencial de ganho anual de R$ 12.600,00. Considerando-se reduzir 

essa falha para 2 ensaios descartados anualmente tem-se um potencial de 

economia de custo de R$ 9.000,00. 

Estabeleceu-se um novo documento para controle de abastecimento 

registrado no sistema acreditado ISO 17025, conforme indicado na TABELA 31, que 

substituiu o formulário anterior indicado na TABELA 30.  

Criou-se ainda uma indicação visual no canto superior esquerdo do para-

brisa dianteiro dos carros. Indicando o combustível com que o carro foi abastecido, 

onde amarelo é gasolina e azul etanol, conforme é possível constatar na FIGURA 

24. O círculo azul claro é uma indicação de qualidade da montadora e não tem 

função para o Lactec. 

 

FIGURA 24 - CONTROLE VISUAL DE ABASTECIMENTO 

 

 

FONTE: O Autor (2018). 

 

Gasolina  
(amarela) 

ASD- 

Etanol Hidratado 

(azul) 

Indicação de qualidade da montadora 

(verde) 
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TABELA 30 - CONTROLE DE ABASTECIMENTO DESCONTINUADO 

 

FONTE: O autor -2018. 
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TABELA 31 - NOVO FORMULÁRIO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO 

 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

5.3.4 Quadro de Ponteiras (Adaptadores de Silicone) 

 

Para melhoria na organização dos adaptadores criou-se um quadro de 

armazenagem que substituiu, para os itens de maior utilização, a caixa onde eram 

guardados de forma desordenada. Esse procedimento contribuiu no controle de 

cada adaptador e na determinação de sua vida útil. A FIGURA 25 mostra o quadro 

produzido para melhor armazenamento. 
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FIGURA 25 - QUADRO PARA ADAPTADORES DE SILICONE 

 

FONTE: O Autor (2018). 

 

5.3.5 Comentários sobre as ações propostas no bloco intitulado “Aperfeiçoamento 

de gestão do almoxarifado” 

 

O trabalho na gestão de ativos do almoxarifado mostrou que as principais 

dificuldades estão localizadas em quatro pontos:  

a) Os sacos de coleta de amostra de gás de escape e os filtros para coleta 

de material particulado para ensaios do ciclo Diesel. As providências 

tomadas foram a identificação de novo fornecedor, com ganho financeiro 

e de qualidade.  

b) Os adaptadores de silicone para conexão dos tubos de exaustão do 

veículo ao CVS. A ação e correção, nesse caso, foi retornar o uso dos 

adaptadores originais, para os produtos de mais intensa utilização. 

c) O abastecimento dos veículos. Nesse caso foi alterado o procedimento 

de abastecimento, buscando a eliminação de falhas no processo de 

abastecimento, organizando as informações através de uma lista de 
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todos os veículos a serem ensaiados e os combustíveis a serem 

utilizados conforme exemplifica a TABELA 32.  

 

TABELA 32 - LISTA DE VEÍCULOS POR COMBUSTÍVEL 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

d) Falha nos resultados de medição de aldeídos.  

As providências adotadas foram melhorar o procedimento de troca de 

fornecedor de insumos, obedecendo o phase out (retirada gradativa) do 

produto anterior e phase in (introdução gradativa) do novo produto. 

Manter ainda um estoque do produto anterior para fins de rastreabilidade 

e necessidade de retornar o processo. Melhoria no procedimento de 

limpeza do cromatógrafo, devido à contaminação de amostras ocorrida, 

que foi definido como a principal causa raiz dos ensaios descartados.  
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5.4 Treinamento 

Vargas (1996) citado por Tamayo (2006) define treinamento e 

desenvolvimento, como a aquisição sistemática de conhecimentos capaz de 

provocar, a curto ou longo prazo, mudança na maneira de ser e de pensar do 

indivíduo, por meio da internalização de novos conceitos, valores ou normas e da 

aprendizagem de novas habilidades. Nadler (1984) citado por Tamayo (2006) 

distingue os conceitos de treinamento, desenvolvimento e educação. Define 

treinamento como o esforço das organizações em disponibilizar a aprendizagem 

para melhoria do desempenho no trabalho. Educação, como a estratégia de 

aprendizagem para preparar o indivíduo, a executar um trabalho diferente do atual 

em futuro próximo e desenvolvimento como o conjunto de ações que promove o 

crescimento individual, sem estar relacionado com o trabalho atual ou futuro. 

Dentro do capítulo 7.2 Competências da Norma ISO 55001, prevê-se que a 

organização deva determinar a competência necessária das pessoas que realizam o 

trabalho designado e afetam o desempenho do ativo e o desempenho da gestão de 

ativos. A norma assegura ainda, que essas pessoas sejam competentes com base 

em formação, treinamento ou experiência apropriados. 

Os ensaios efetuados no banco de chassis são acreditados pela norma ISO 

17025. Essa norma prevê em seu capítulo 5.2 intitulado “Pessoal”, que seja 

garantida a competência do pessoal, e devam estar definidas num documento, 

incluídas ou referenciadas no Manual da Qualidade, as qualificações mínimas 

exigíveis para os diferentes cargos/postos de trabalho/funções do laboratório.  

Na página 56 FIGURA 11, o diagrama de Pareto extraído do conjunto de 197 

ensaios descartados, demonstra que a maior incidência de perdas de ensaios está 

relacionada a deficiências no treinamento de pessoal. Esse grupo, como já 

explicado, é composto de 42 ensaios perdidos sendo 21% do total, por falhas de 

informação, planejamento, preparação, comunicação e operação, com um fator 

preponderantemente humano.  

Foi possível estratificar o grupo Treinamento, dividindo-o em quatro tipos de 

falhas com características recorrentes, conforme sugere a TABELA 33.  
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TABELA 33 - FALHA CARACTERIZADA COMO TREINAMENTO 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

Essa estratificação possibilita criar ações de melhoria no tema previsto na 

ISO 55001, denominado Competência e Treinamento. A TABELA 34 mostra a 

quantidade e percentuais de cada tipo característico de falha. 

 

TABELA 34 - FALHAS EM ENSAIOS CARACTERIZADAS COMO TREINAMENTO 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

A FIGURA 26 complementa essa informação através de um diagrama de 

Pareto em que 62% das falhas atribuídas dentro do grupo Treinamento, se 

concentram na preparação do ensaio e 26% estão relacionadas à pilotagem durante 

o ensaio. 

FIGURA 26 – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA - FALHAS POR FALTA DE TREINAMENTO 

 

FONTE: O autor (2018). 

ITEM TIPO DE FALHA

1 PREPARAÇÃO

2 PILOTAGEM

3 PONTEIRA

4 ROTINA MANUT

ITEM TIPO DE FALHA QTDE PARETO

1 PREPARAÇÃO 26 62%

2 PILOTAGEM 11 26%

3 PONTEIRA 3 7%

4 ROTINA MANUT 2 5%

TOTAL 42 100%
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Estratificando o subgrupo Preparação, foi possível gerar uma relação 

indicada na TABELA 35. Montou-se, a partir dessa relação de falhas e desvios mais 

reincidentes, um programa de treinamento para suprir as carências dos operadores.  

A partir desse programa espera-se obter uma redução nos desvios 

correlacionados as etapas de planejamento e preparação com ênfase aos ensaios 

especiais, que possuem uma rotina mais variada que os ensaios de produção 

denominados controle de produção - COP. 

O tratamento dos problemas identificados no bloco intitulado “Treinamento” 

mostrou a necessidade de um programa de treinamento para mitigar as falhas nas 

etapas de planejamento e preparação dos ensaios. 

Foram dados treinamentos para os operadores com foco nos principais 

problemas identificados. Foram realizados em 07/08/2018 e em 29/11/2018. Os 

treinamentos constituiram de módulos de 30 min, a serem aplicados no horário das 

23:00 as 23:30 horas, quando acontece a sobreposição dos horários do 2º e 3º 

turnos. Os módulos foram repetidos para os dois operadores do 1º turno. No 

APÊNDICE 5 encontra-se a lista de presença do treinamento. 
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FONTE: O autor (2018). 

 

Durante o treinamento os operadores fizeram algumas recomendações que 

podem gerar futuras ações de melhorias. Uma delas diz respeito à operação 

denominada coast down, onde o veículo permanece por um tempo maior com seu 

motor em funcionamento, se comparado com os ensaios convencionais. Em função 

desse maior consumo, os operadores recomendam que o veículo seja abastecido 

com uma quantidade maior de combustível e possua uma identificação específica. O 

mesmo é recomendado para carros automáticos, que devem manter o motor em 

funcionamento, durante o processo de aquecimento do dinamômetro.  

 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO Qtde

Abastecer fora Procedimento 7

Highway não efetuado 5

Planejamento 5

Curva 4

Mapa Troca de Marcha 4

Ponteira escape 4

SOAK abaixo tempo 4

Controle Tração ON 3

Aldeídos coletado errado 2

Cinta soltou 2

Controle Tempo 2

Falta de água no ANQ 2

Aldeídos abaixo da Norma 1

ANQ 1

Bancada offline 1

Dina Warm-up 1

Injeção das Amostras 1

Operador 1

REA errado 1

Road Load Derivation 1

SOAK Veículo retirado 1

SOAK vencido 1

Ultrapassou km 1

Vazão ambiente impinger zerado 1

TABELA 35 - RELAÇÃO DE ENSAIOS DESCARTADOS POR FALHA DE PREPARAÇÃO 
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5.4.1 Comentários sobre as ações propostas no bloco intitulado “Treinamento”  

 

O treinamento foi realizado e seus resultados serão acompanhados no 

decorrer da operação do LEME. Durante o procedimento, os operadores 

apresentaram sugestões adicionais para reduzir o descarte de ensaios e otimizar a 

operação do banco de chassis. 

 

Para concluir o presente capítulo e facilitar uma compreensão por parte do 

leitor dessa dissertação, a TABELA 36 mostra um resumo das ações e dos 

resultados obtidos na execução dessa pesquisa que teve foco na melhoria da gestão 

de ativos do LEME e os números financeiros que esperam-se ter como redução 

anual de custo, em consequência do trabalho implantado. Os custos foram 

estimados pelo autor considerando um percentual de 60% do valor de venda. 
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TABELA 36 - RESUMO DOS RESULTADOS OBTIDOS NO ESTUDO DE APLICAÇÃO 

 

Ação Resultado 
Potencial retorno 
financeiro anual 

Recomendação / Meta 

Identificação das principais causas de 
descarte de ensaios no banco de 
chassis em um intervalo de dois anos. 

Atuação sobre as causas. 
Redução na quantidade de ensaios 
descartados. 

R$ 40.680,00 

Estabelecer meta anual de 
redução de 20% nos ensaios 
descartados, perfazendo um 
total anual de 94 ensaios. 
Divulgar acompanhamento do 
indicador. 
Considerar o custo do ensaio 
descartado como 60% do valor 
de venda. 

Elaboração de uma nova tabela de 
lançamento de ensaios descartados 
para facilitar a identificação das suas 
causas-raiz e eliminação do problema. 

Redução na quantidade de ensaios 
descartados. 

Medição dos tempos para realização 
de ensaios padronizados e especiais. 

Constatação que produtividade do 
LEME para testes padronizados está de 
acordo com previsto. Constatação que 
existem atrasos nos ensaios especiais e 
tomada de providências para sua 
redução. 

R$ 3.000,00 

Melhorias nos ensaios trazem 
redução de horas extras e 
trabalhos em finais de semana. 
Potencial de redução de 100 Hs 
extras. 

Análise dos problemas no sistema de 
condicionamento do ar do LEME. 

Levantamento das causas, com 
propostas de solução acompanhado. 
Apresentado um orçamento e uma 
proposta de cronograma de 
investimento. 

R$ 9.000,00 

Instalar um condicionador 
adicional para manter a 
temperatura mínima da área de 
condicionamento. 
Previsão de redução de perda 
de 14 para 4 ensaios FTP-72 
por ano. 

Melhorar garantia de fornecimento de 
filtros de material particulado. 

Assinatura de um contrato com um 
fornecedor local que assegure 
fornecimento e preço negociados 
anualmente. 

R$ 0,00 
Aumento da flexibilidade para 
variações de número de 
ensaios 
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Estudo para otimização dos 
adaptadores de silicone para conexão 
dos tubos de exaustão do veículo ao 
CVS.  

Definição do uso de dois produtos. Um 
de fornecimento importado, melhor e 
mais caro para ensaios convencionais e 
outro, de menor custo para testes de 
desenvolvimento. 

R$ 3.600,00 

Descartados 6 ensaios em 
2017 e 4 em 2018 por problema 
com adaptador. Estabelecer 
meta para 2019 de somente 2 
ensaios descartados por essa 
falha 

Substituição do adaptador nos veículos 
padrão por uma peça de aço soldada ao 
tubo de escapamento 

R$ 2.000,00 
Substituição elimina o consumo 
de adaptador nos veículos 
padrão. 

Alteração no procedimento de 
abastecimento de veículos. 

Redução nos problemas oriundos de 
falhas no processo de abastecimento. 

R$ 9.000,00 
Meta: Limitar perda anual por 
abastecimento a 5 ensaios 

Identificação das causas de resultados 
equivocados na medição de aldeídos. 

Alteração do procedimento de troca de 
fornecedor de insumos obedecendo o 
fase out do produto anterior e fase in do 
novo produto. Melhoria no procedimento 
de limpeza do cromatógrafo. 

R$ 23.760,00 

Meta: Limitar perda anual por 
falhas relacionadas ao 
Laboratório Químico a 5 
ensaios versus 23 em 2018. 

Custos elevados dos sacos de 
amostra de gás de escape (bags). 

Foi substituído o fornecedor mantendo a 
qualidade com redução de 40% no 
custo. Aumento da vida útil da bolsa 
alterando a sua posição física. 

R$ 7.296,00 
Redução efetuada no 
orçamento de 2018 

Treinamento dos operadores do 
LEME. 

Melhora no desempenho e expectativa 
de redução de falhas operacionais. 

R$ 0,00  

Meta: Estabelecer reunião 
mensal com operadores abor-
dando ensaios descartados. 
Meta: Reduzir em 20% ensaios 
descartados. Redução está 
considerada no Item 1 dessa 
tabela. 

  Total de redução anual projetada R$ 98.336,00   
FONTE: O autor (2018).          
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

Este trabalho gerou a oportunidade de utilizar requisitos da norma ISO 

55001, aplicando-a em um banco de chassis utilizado para estabelecer o nível de 

emissões de gases a partir de veículos automotivos conduzidos sobre um 

dinamômetro de rolos que simula um trajeto com seus atritos e condições reais em 

um ambiente controlado. O interesse em realizar o estudo nesse sistema provém da 

necessidade de operá-lo 24 horas por dia, 5 dias por semana e ainda por alguns 

períodos do ano ser necessário despender horas extras em finais de semana e 

feriados. Entende-se que é primordial ter um alto nível de disponibilidade de todos 

os equipamentos envolvidos na operação do banco, para atender o volume de 

produção programado, assim como os prazos estabelecidos com o cliente e a 

qualidade dos resultados esperados e requeridos pela Norma ISO 17025, pela qual 

o banco é acreditado. 

Esse trabalho buscou, em um controle já existente de registro de ensaios 

descartados, elencar as falhas mais comuns que impediram sua conclusão e, a 

partir deste diagnóstico, estabelecer ações de melhoria no processo produtivo. 

Levantou-se que o fator humano era o mais importante, estando relacionado à 

operação diária e, a partir disso, estabeleceu-se um plano de treinamento para 

aprimorar o conhecimento dos dados levantados, definir responsabilidades e 

melhorar a comunicação. Houve, ainda, a oportunidade de se fazer uma análise dos 

tempos reais gastos nos ensaios mais frequentes, comparando-os com os tempos 

pré-estabelecidos. Esse estudo mostrou que ensaios envolvendo desenvolvimento e 

homologações, cujas características e rotinas são diferenciadas dos testes 

convencionais, estão mais suscetíveis a falhas e descartes requerendo um melhor 

nível de planejamento. 

Na parte que envolve o almoxarifado e estoque o estudo mostrou a 

necessidade de buscar fornecedores alternativos ao fabricante tradicional, porém, 

estabelecendo métricas para comparar os resultados, seguindo uma das premissas 

da gestão de ativos que é demonstrar que produtos mais caros podem proporcionar 

melhor desempenho com menor risco. O estudo de aplicação mostrou, através de 

exemplos concretos como no caso das ponteiras, que uma ação planejada sobre 

itens de estoque são justificáveis e trazem resultados positivos à organização. 
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Os resultados dessa pesquisa são específicos para o estudo de aplicação 

nela apresentado, mas o conceito pode ser aplicado a organizações de naturezas 

diversas. Toda empresa, seja ela uma grande planta de produção de celulose, uma 

termoelétrica, um parque de geradores eólicos, um supermercado com todos seus 

equipamentos de refrigeração, sistemas de caixas, setor de apoio, uma indústria 

metalúrgica com suas máquinas, compressores de ar, empilhadeiras, rede elétrica, 

uma empresa de saneamento com seus parques de bombas, aeradores, filtros, 

veículos de apoio, logística, ou seja, toda organização que depende de seus ativos 

em um bom nível de disponibilidade, para que o trabalho se desenvolva com a 

busca da excelência organizacional e de qualidade, podem apoiar-se na Gestão de 

Ativos, como um instrumento para obter um progresso contínuo, munido de 

informações, indicadores e um planejamento baseado em dados concretos. O 

trabalho procurou abordar parcialmente o tema e deixa como proposta uma meta de 

redução de custo anual no montante R$ 98.336,00 conforme enumerado na 

TABELA 36.  
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6.1 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Sugere-se estabelecer um plano de acompanhamento de indicadores e 

aprofundamento da análise de itens de manutenção, como: falhas de comunicação 

entre equipamentos, manutenção preventiva e preditiva, aumento da integração e 

troca de informações, com equipes de manutenção de outros bancos de ensaios de 

chassis e um programa de treinamento constante dos operadores do banco, como o 

pessoal responsável por disponibilizar informações. 

Sugere-se, também, aplicar as técnicas aqui apresentadas em instalações 

industriais de outra natureza, por exemplo uma usina termelétrica a gás natural de 

ciclo combinado. 
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