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RESUMO 

A manutenção é um dos elementos fundamentais para o bom desenvolvimento das operações 

logísticas. Para isso, é necessário ter planos de manutenções bem definidos que representem de 

forma adequada o cenário abordado. A escolha equivocada da estratégia de manutenção pode 

acarretar custos excessivos e redução do nível de serviço. Ações como inspeções e checklists, 

são ações preventivas que podem trazer benefícios na produtividade do equipamento. Nessa 

perspectiva, o objetivo geral deste trabalho é comparar o resultado dos indicadores de 

desempenho de uma frota de veículos do segmento de transporte asfáltico, para compreender o 

comportamento dos indicadores frente a adoção de um checklist e inspeções que resultaram em 

ações de manutenção preventiva. O trabalho segue os moldes da pesquisa ação e busca, por 

meio dos estudos dos relatórios que são retirados do sistema ERP Protheus® e base de dados 

internas da empresa, antes e depois das ações, analisar a variação de respectivos indicadores 

nos períodos. Por meio dos dados obtidos, foi elaborado um dashboard como ferramenta para 

análise dos valores. Ao analisar os indicadores, estes se mostraram adequados para análise e 

pequenas variações foram identificas. No entanto não é possível atribuir as variações apenas as 

ações de manutenção preventivas que foram tomadas. Com isso, observou-se a importância de 

acompanhamento por um período maior, para entender, a longo prazo, o impacto nos 

indicadores selecionados. Conclui-se que o dashboard é uma ferramenta eficiente de 

acompanhamento diário. Vale ressaltar a importância da escolha adequada dos condutores dos 

veículos, junto com a padronização das informações registradas.   

Palavras-chave: Quilômetro médio até a falha, Tempo Médio Entre Falhas, Tempo Médio de 

Reparo, Disponibilidade, Manutenção Corretiva. 
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ABSTRACT 

Maintenance is one of the fundamental elements for the good development of logistics 

operations. For this, it is necessary to have well-defined maintenance plans that adequately 

represent the scenario addressed. The wrong choice of maintenance strategy can lead to 

excessive costs and reduced service level. Actions such as inspections and checklists are 

preventive actions that can benefit the productivity of the equipment. In this perspective, the 

general objective of this work is to compare the result of the performance indicators of a fleet 

of vehicles in the asphalt transport segment, to understand the behavior of the indicators in the 

face of the adoption of a checklist and inspections that resulted in preventive maintenance 

actions. The work follows the lines of action research and seeks, through the studies of reports 

that are taken from the ERP Protheus® system and the company's internal database, before and 

after the actions, to analyze the variation of the respective indicators in the periods. Through 

the data obtained, a dashboard was created as a tool for analyzing the values. When analyzing 

the indicators, they proved to be suitable for analysis and small variations were identified. 

However, it is not possible to attribute the variations only to the preventive maintenance actions 

that were taken. Thus, the importance of monitoring for a longer period was observed, in order 

to understand, in the long term, the impact on the selected indicators. It is concluded that the 

dashboard is an efficient tool for daily monitoring. It is worth mentioning the importance of the 

proper choice of vehicle drivers, along with the standardization of recorded information. 

Keywords: Mean Kilometer to Failure, Mean Time Between Failure, Mean Time to Repair, 

Availability, Corrective Maintenance. 
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1 INTRODUÇÃO 

A introdução do presente trabalho, contextualiza o cenário abordado. Propõe-se a 

definição do problema de pesquisa, objetivos gerais, objetivos específicos e justificativa. 

Apresenta-se ao final, a estrutura geral dos capítulos.  

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

A logística é uma atividade importante para o ambiente empresarial (NETO, 2002). 

Constitui um conceito revolucionário, capaz de explicar as mudanças no processo de aquisição, 

movimentação de insumos, armazenagem de mercadorias e entrega de produtos, exercendo 

grande impacto no sistema produtivo e no transporte (SILVEIRA, 2002). 

Durante o desenvolvimento das atividades logísticas, a gestão de bens e equipamentos é 

ponto de apoio importante para a operação. Nas empresas de transportes de cargas, busca-se 

ampliar a eficiência e reduzir os custos, tornando o mercado de transporte intermodal ou 

multimodal cada vez mais competitivo (KAYE, 1995). 

A eficiência do transporte rodoviário de cargas depende do controle efetivo do 

desempenho da frota. Valente et al. (2012) define gestão de frota como a atividade de gerenciar 

um conjunto de veículos que pertence a uma mesma empresa. Esse processo envolve diferentes 

serviços, especificação de equipamentos, roteirização, custos, manutenção e renovação de 

veículos. 

Especificamente na manutenção, o serviço é orientado por indivíduos capacitados, com 

ferramentas adequadas, que desenvolvem ações técnicas com o objetivo de preservar o 

equipamento, oferecendo o correto apoio logístico durante sua vida útil (FUENTES, 2006). 

Desse modo, a manutenção da frota possibilita o controle do desgaste de peças do veículo e 

identificação das necessidades de intervenções para prolongar o tempo de vida útil do 

equipamento melhorando a sua disponibilidade e confiabilidade. 

As atividades de manutenção podem ser gerenciadas por diferentes procedimentos, como 

o controle de custos, a manutenção de ativos, na forma como o serviço é executado e no tipo e 

manutenção a ser aplicada (ALVES, 2020). A escolha adequada de um plano de manutenção é 

ponto fundamental para a gestão da frota eficaz, podendo reduzir custos e aumentar a 

disponibilidade do equipamento. 

Quando não há um plano de manutenção estabelecido na empresa, recorre-se à 

manutenção corretiva. A manutenção corretiva é apresentada por Branco Filho (2000) como a 
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forma primária de manutenção, onde a intervenção só ocorre após a falha, ou interrupção do 

processo. É o tipo de manutenção que representa maior custo e ações técnicas mais demoradas. 

Segundo Mirshawka (1991), esse método reduz o tempo de vida útil do equipamento e a parada 

do sistema em um momento não adequado, pode aumentar o custo de produção. 

Além da manutenção corretiva, existem outras manutenções que se mostram mais eficientes 

no que diz respeito à integridade do equipamento e planejamento da intervenção, como é o caso das 

manutenções preventiva e preditiva. A manutenção preventiva é a ação executada em um intervalo 

de tempo predeterminado e tem por objetivo reduzir a degradação do equipamento (FERREIRA, 

2012). 

A manutenção preditiva é realizada a partir da identificação da redução de desempenho, ou 

mudança na condição do equipamento. A execução desse modelo necessita de um acompanhamento 

sistemático do processo, para identificar uma mudança que justifique a intervenção que por sua vez 

deve ser planejada (PINTO, 2001). 

Para antecipar as manutenções é necessário estabelecer rotinas de monitoramento que 

atualizam a condição diária do equipamento. Medidas como adoção de formulários de checklist e 

inspeções diárias são ações que contribuem para o acompanhamento e conservação do bom estado 

da frota. As informações coletadas durante os procedimentos fornecem dados sobre a realidade do 

equipamento, que por sua vez são a base para o cálculo dos indicadores de desempenho da frota 

(CAMPOS, 1994). 

Os indicadores são instrumentos de suporte para o entendimento do ciclo de ruptura, tempo 

de reparo e a disponibilidade do equipamento (CABRAL, 1998) e acompanhá-los possibilita definir 

a melhor ação a ser realizada, no momento mais oportuno (OTANI E MACHADO, 2008). Dentre 

os indicadores disponíveis os que sustentam a narrativa do trabalho são o Tempo Médio Entre 

Falhas (MTBF), Tempo Médio Para Falhar (MTTF), Tempo Médio de Reparo (MTTR) e, por fim, 

o Indicador de Disponibilidade (D), tal como apresentado por Garcia, (2014). 

1.2 PERGUNTA DE PESQUISA 

Quais mudanças podem ser identificadas nos resultados dos indicadores de desempenho 

da frota, tempo médio entre falhas, tempo médio de reparo e Disponibilidade, a partir da adoção 

de rotinas e checklist de controle da manutenção da frota? 

1.3 OBJETIVOS 

O objetivo geral é comparar o resultado dos indicadores de desempenho de uma frota de 
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veículos do segmento de transporte asfáltico, antes e depois da adoção das estratégias de 

monitoramento diário, checklist e inspeções. 

 Como objetivos específicos, o trabalho busca: 

• Definir indicadores complementares de avaliação de desempenho da frota. 

• Elaborar um dashboard1 para análise comparativa dos indicadores no período de estudo. 

• Analisar os resultados desses indicadores, mediante às novas ações de 

manutenção preventiva que foram implantadas. 

1.4 JUSTIFICATIVA 

A gestão de manutenção de frota baseada na manutenção corretiva mostra-se adequada 

mediante sistemas que sofrem ruptura e não são previsíveis. No entanto, este modo de operação 

é inadequado quando se considera critérios como confiabilidade e segurança. Frente a esse 

problema, surge a necessidade de se criar medidas para se evitar manutenções corretivas, que 

possibilitem o monitoramento da frota e identificação das necessidades de manutenção antes da 

ruptura total.  

As rotinas de monitoramento diário do equipamento, como modelos de checklist e 

inspeções são iniciativas voltadas ao modelo de manutenção preventiva, que modificam o 

cenário dos indicadores de desempenho da frota. Contudo, é necessário entender como se 

comportam os indicadores frente as ações adotadas para avaliar sua adequabilidade as 

condições existentes.  

Vale ressaltar, que existem diferentes indicadores que possibilitam o entendimento dos 

padrões de falhas dos sistemas e, por meio deles é possível estabelecer, por exemplo, a 

disponibilidade do sistema e o tempo entre sinistros. As análises dos indicadores ajudam a 

entender a efetividade das ações, e permitem prever as manutenções que podem levar à ruptura, 

consequentemente, evitando uma parada total do sistema. 

1.5 ESTRUTURA DOS CAPÍTULOS 

Para tanto, o trabalho está dividido nos seguintes capítulos: O presente capítulo de 

introdução, onde é feita uma breve abordagem do assunto e do problema; O segundo capítulo 

que contempla o referencial teórico com exposição dos conceitos de Logística e Atividade de 

Transporte, Gestão de Frotas, Tipos de Manutenção e Indicadores. Os materiais e método 

 
1 Dashboard: ferramenta de gestão da informação que ajuda no acompanhamento e exibição de indicadores 

chave de performance. 
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utilizados estão apresentados no Capítulo 3, onde se contextualiza o cenário da empresa em que 

o estudo foi realizado. Os resultados dos indicadores e análises realizadas são encontrados no 

Capítulo 4. Por fim, o Capítulo 5 apresenta as considerações finais, buscando responder os 

objetivos desse estudo.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A revisão bibliográfica, aborda os conceitos gerais de logística e gestão de frota, 

considerando o transporte rodoviário de cargas no Brasil, com relação a distribuição de asfalto. 

Aborda a importância da escolha adequada de um plano de manutenção, para o gerenciamento 

da frota de veículos. Por fim, apresenta sobre a utilização de indicadores de desempenho como 

alternativa para gestão da frota e acompanhamento do plano de manutenção. 

2.1 LOGÍSTICA E ATIVIDADE DE TRANSPORTE 

Diferentes autores discutem a concepção de logística. Ballou (2011) afirma que a logística 

é uma evolução do pensamento administrativo, mas que nem sempre as empresas se 

preocuparam com a coordenação das atividades logísticas, de modo que ganhou atenção ao se 

perceber o impacto substancial nos custos do processo.  

Silveira (2009) acredita que a logística se apresenta como contribuição a um novo modelo 

econômico, resultado de uma política neoclássica. O autor apresenta que a logística é de fato 

importante, mas não mais que a produção e que o comércio, já que é uma atividade resultante 

dos dois processos.  

Apesar dos autores Silveira (2009) e Ballou (2011) divergirem quanto ao grau de 

importância da logística no sistema produtivo, ambos reforçam a importância de um sistema de 

comunicação eficiente para atingir um controle logístico efetivo. Carvalho (2001) ainda 

adiciona à definição de logística um fator importante, a necessidade de se atingir os requisitos 

dos consumidores. O autor explica que o sucesso logístico está atrelado não só a utilidade da 

forma, mas também a de lugar e tempo. Ou seja, para o consumidor, o produto só terá valor 

efetivo se for encontrado onde e quando precisar. Para Ribeiro (2002), transporte é um dos 

elementos mais importantes da logística, o transporte sendo relevante tanto para o custo 

logístico quanto para prestação do serviço ao cliente. Segundo Laurindo (2019), uma das 

principais barreiras para o desenvolvimento logístico, está relacionado a infraestrutura de 

transporte e comunicação. Esse ponto de dificuldade está associado a grande dependência do 

modo rodoviário no atual cenário brasileiro.  

O transporte de cargas é considerado um elemento fundamental para logística, pois, 

assegura a ininterrupta operação de cargas ao longo da cadeia de suprimento. Os veículos 

responsáveis por esse transporte por sua vez, necessitam de manutenção. Quando essa não é 

realizada, afeta a produtividade e a qualidade do serviço, atualmente um dos maiores desafios 
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encontrado é a troca de procedimentos que por sua vez, estão ultrapassados visando melhoria 

de desempenho (FREITAS, 2016). Segundo Detoni (2003), é necessário que o operador 

logístico integre as funções e faça mudanças nos ativos, sistemas de informações e comunicação 

que são necessárias à execução do serviço. A boa gestão dessas informações e dos processos, 

são parte do bom desenvolvimento da gestão de frota que por sua vez se mostra necessário para 

escoar as cargas com eficiência operacional, atendendo as expectativas do consumido. 

Uma operação bem estruturada garante tanto o abastecimento de insumos de produção, 

quanto a distribuição final do produto, reduzindo os efeitos da distância e garantindo a 

integração econômica da instituição (SENNA, 2014). Para garantir uma operação bem 

estruturada, é essencial assegurar a infraestrutura de transportes (SOARES, 2012). 

2.1.1 O TRANSPORTE EM UMA DISTRIBUIDORA DE ASFALTO 

No cenário brasileiro a empresa responsável por fornecer o material betuminoso é a 

Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS, o Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) é vendido ou 

pode servir de insumo para os Distribuidores de asfaltos fabricarem as emulsões asfálticas 

(ABEDA, 2020). 

Esse mercado é regulado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP), consoante ao disposto na Lei n.º 9.478/1997 e demais normas a essas 

atinentes. Especificamente a atividade do Distribuidor de Asfaltos é regulamentada pela 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, por meio da Resolução 

nº 2, de 14/01/2005 e compreende a aquisição na fonte produtora, armazenamento, transporte, 

aditivação, industrialização, misturas, comercialização, controle de qualidade e assistência 

técnica ao consumidor (BRASIL, 1997). 

Referente ao segmento de pavimentação, existem muitos agentes envolvidos na operação, 

são eles: Produtor, Distribuidor, Transportador, Construtor, Fornecedores de Materiais, 

Projetistas e Fiscais de obras. Todos esses agentes são responsáveis pela qualidade dos produtos 

ao longo do processo produtivo (ABEDA, 2020). 
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Figura 1. Inter-relação dos principais agentes que atuam na produção, distribuição, transporte e 
aplicação dos produtos asfálticos para a pavimentação. 

 

 
Fonte: ABEDA (2020) 

Geralmente, o transporte do asfalto é realizado a quente (temperatura variando entre 

160°C e 180 °C) e pelo modo rodoviário, apesar de poder ser transportado também pelos modos 

aquaviário e ferroviário e à temperatura ambiente. Relativo ao transporte do asfalto a quente, 

os tanques devem ser de destinação exclusiva para materiais asfálticos, de forma a evitar o risco 

de contaminação do carregamento por outras substâncias (BALDO, 2007). 

Os tanques de transporte dos materias são termicamente isolados para evitar a perda de 

calor. Quando da chegada no cliente, o material é reaquecido, por meio de uma fonte de calor, 

normalmente por meio de maçarico abastecido com diesel, o produto é aquecido até a 

temperatura e consistência desejada para descarregamento. O sistema de aquecimento pode ser 

manual ou eletrônico. O sistema manual não é acionado em trânsito, sendo utilizado apenas no 

destino ou em pontos estratégicos de parada. Por sua vez o sistema eletrônico pode ser acionado 

durante o trajeto. (PEREIRA, 2014). 

Já o transporte do asfalto à temperatura ambiente é menos usual, sendo mais adequado 

para longas distâncias. Nesse caso, existem basicamente duas alternativas: o transporte em 

contêineres reaquecidos ou acondicionados em tambores, sacolas ou blocos (GEWEHR, 2020). 
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Os cuidados adotados durante o transporte do material betuminoso devem ser tão 

criteriosos quanto os de armazenamento, evitando o aquecimento excessivo e o contato com o 

oxigênio. É importante ressaltar que, tanto na armazenagem quanto no transporte, deve-se ter 

cuidado para que não ocorra contaminação do material. Portanto, antes do recebimento de novo 

carregamento, deve-se certificar que o tanque esteja livre de outros tipos de substâncias 

(ABEDA, 2020). 

A partir disso, essas especificações para o transporte do material, trazem algumas 

dificuldades como os obstáculos para programação das manutenções preventivas, resultando 

em manutenções corretivas não programadas, gerando atrasos em toda cadeia produtiva, 

ocasionando prejuízos financeiros relevantes para a companhia. Com isso, monitorar o estado 

do veículo é fundamental. A indisponibilidade do veículo pode acarretar atrasos na entrega dos 

produtos, sendo mais impactante nos períodos de alta demanda, pois estamos analisando um 

cenário sazonal (LEAL, 2012). 

Vale ressaltar, a peculiaridades que o transporte de materiais betuminosos requer, como 

veículos térmicos que possui mecanismos para aquecimento (LEAL, 2012). Segundo Soares 

(2012) além dos prejuízos decorrentes da baixa eficiência operacional, a falta de manutenção 

pode aumentar o risco de ocorrência de sinistros de trânsito podendo gerar prejuízos financeiros, 

pela perda do equipamento, e em casos de acidentes graves podem ocasionar a morte de 

colaboradores, uma perda imensurável. Ademais, o risco ambiental em caso de derramamento 

do produto transportado ou de óleos provenientes das partes hidráulicas do caminhão. 

2.2 GESTÃO DE FROTA 

A gestão de frota é um conceito que surgiu segundo uma problemática. As empresas 

identificaram que a má gestão dos veículos pertencentes a sua frota, gerava impactos 

substâncias nos custos e consequentemente na eficiência logística. Para os administradores, era 

importante gerir o transporte, para evitar desperdícios e consequentemente aumentar seus lucros 

(CLEMENTE, 2008).  

O termo gestão de frotas, é descrito por Ferreira Filho (2015), como o exercício de 

gerenciar os veículos que pertencem a uma mesma empresa. Ainda segundo o autor, a gestão 

eficiente da frota depende do bom desenvolvimento de diferentes serviços, por exemplo, 

escolha dos equipamentos, roteirização, gestão de custos, gestão de manutenção, renovação de 

veículos, entre outros. 
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Também, de acordo com Clemente (2008, p. 11), a gestão de frota consiste em utilizar 

ferramentas, métodos e estratégias para aumentar a produtividade e eficiência da operação dos 

veículos. No cenário brasileiro, identificam-se fatores que dificultam a eficiência e 

operacionalização dos processos de gestão de frotas. Segundo Nogueira (2017) a resistência em 

promover alterações no ambiente de trabalho, aliado a falta de ferramentas computacionais a 

um custo acessível, são obstáculos para o bom desenvolvimento das operações logísticas das 

transportadoras. 

Tendo em vista que no Brasil o transporte de cargas opera em um mercado competitivo, 

a eficiência na gestão de frotas torna-se um fator decisivo para o crescimento e, até mesmo, 

para a sobrevivência das empresas (FERREIRA FILHO, 2015). Para o caso das empresas que 

realizam o transporte do próprio produto, a má gestão pode implicar em custos elevados de 

transporte e, como consequência, comprometer o relacionamento comercial com boa parte dos 

clientes (FERREIRA FILHO, 2015). 

Deve-se considerar que uma melhoria na gestão de frotas em um mercado de fretes 

concorrencial, vai se refletir na redução dos custos de transporte e, consequentemente, no preço 

final dos produtos (ROSA, 2007). Além desse benefício ao consumidor, ganharão também o 

produtor e o embarcador, que poderão atingir novos mercados e ampliar suas vendas. 

Analogamente, uma gestão mais eficiente da frota de transporte proporcionará maior 

racionalização ao sistema, o que beneficiará não só os transportadores na utilização dos seus 

recursos, como também os usuários, uma vez que as reduções obtidas no custo total do sistema 

podem refletir diretamente no preço (ROSA, 2007). 

Dário et al. (2012, p 20) comentam que o responsável por administrar a frota deve possuir 

conhecimento necessário para execução de atividades como: 
• gerenciar custos, controlando os gastos e as receitas de cada veículo; 

• executar a gestão de manutenções, identificando a necessidade e as deficiências 

de cada veículo; 

• realizar o dimensionamento da frota, para suprir a demanda da empresa e evitar 

desperdícios.  

Segundo Coelho (2011) para realizar a gestão de frota é importante analisar o gasto de 

combustível, pneus e manutenções, para dessa forma identificar os pontos que mais demandam 

despesas, assim controlar os mesmos e ter uma gestão mais eficaz, contribuindo com a saúde 

econômica da empresa. Contudo, os indicadores de custos não representam o cenário da 

disponibilidade do veículo, uma vez que não é possível identificar o quanto o equipamento 

ficou em operação, e não permitem o planejamento e a prevenção das manutenções. O valor 
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gasto com o veículo apenas mostra o quanto foi gasto na frota com peças e serviços em um 

determinado período. 

Assim, é notável a importância de uma gestão estratégica de frota para redução de custos 

de uma organização. Sendo um desses custos o de manutenção entende-se que quanto melhor 

a gestão menor será esse custo e mais alinhada será a operação, reduzindo o tempo gasto com 

as manutenções indesejadas (PINTO, 2007). 

2.3 TIPOS DE MANUTENÇÃO 

Pode-se entender a manutenção como o conjunto de cuidados e procedimentos técnicos 

necessários para o bom funcionamento da operação e o mínimo reparo de máquinas e 

equipamentos. A palavra está definida no dicionário como “os cuidados técnicos indispensáveis 

ao funcionamento regular permanente de motores e máquinas” (FERREIRA FILHO, 2012, 

p.127). 

De Campos e Belhot (1994), afirmam que o desempenho e a eficiência de uma empresa 

que opera com frotas de veículos estão relacionados à atuação do grupo de trabalho de 

manutenção na organização, planejamento e execução das atividades da oficina. Segundo 

Junior e Garcia (2006), para algumas empresas a manutenção é vista como uma das áreas que 

mais necessitam de acompanhamento e pode ser resumida em: 
• Prever uma margem de avarias ou quebras durante o processo produtivo; 

• Manter o equipamento em condições de utilização seguras;  

• Manter o máximo de eficácia dos equipamentos;  

• Reduzir ao mínimo as paradas por avarias;  

• Reduzir ao mínimo os custos da manutenção;  

• Manter um alto nível técnico na execução dos trabalhos. 

 No entanto, nem sempre o departamento de manutenção da companhia consegue 

atender, simultaneamente, todos os papéis descritos acima. Por isso, mostra-se necessário a 

definição prévia de um plano de manutenção, adequado ao segmento. Dessa forma, apresenta-

se a seguir diferentes tipos de manutenção que podem estar englobados nesse plano. 
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2.3.1 Manutenção Corretiva 

A manutenção corretiva tem por objetivo solucionar problemas e danos após a quebra, ou 

seja, é a atividade que torna um equipamento, disponível para a operação novamente. Segundo 

Vianna (1991, p 15) apud Wyrebski2 (1997) manutenção corretiva é: 
• Atividade que existe para corrigir falhas decorrentes dos desgastes do maquinário; 

• São os consertos das partes que apresentaram problemas ou falhas, podendo ser: 

reparos, alinhamentos, balanceamentos, substituição de peças ou substituição do 

equipamento; 

Segundo Pilon (2007), a Manutenção Corretiva pode ser classificada e descrita como todo 

trabalho de manutenção realizado após a falha do equipamento. A Manutenção Corretiva Não-

Planejada acontece após a falha ou perda de desempenho de um equipamento, sem que haja 

tempo para a preparação dos serviços. Na visão de Pinto e Xavier (1999), a manutenção 

corretiva não planejada é caracterizada pela “atuação da manutenção em fato já ocorrido, seja 

este uma falha ou um desempenho inferior ao esperado”. 

2.3.2 Manutenção Preventiva 

A norma NBR 5462 da ABNT (1994, p. 20), define manutenção preventiva como: 

“Manutenção efetuada em intervalos predeterminados, ou de acordo com critérios prescritos, 

destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento de um item”. 

Esta, por sua vez, tem o dever de manter o veículo em circulação com o menor número de 

interrupções e evitando ainda longos períodos de inatividade. 

Segundo Valente (2012), o objetivo de manutenção preventiva não é apenas para manter 

a conservação do veículo, mas também evitar que o mesmo retorne para a oficina em um curto 

espaço de tempo com outros problemas. 

2.3.3 Manutenção Preditiva 

Este tipo de manutenção, é uma manutenção preventiva baseada na condição do 

equipamento a partir do acompanhamento diário de desempenho, por meio de medições 

enquanto está em pleno funcionamento. De maneira sucinta, a manutenção preditiva prediz a 

falha do equipamento e quando se resolve fazer a intervenção para o reparo do mesmo, o que 

acontece, é na verdade uma manutenção corretiva programada (PILON, 2007). As condições 

 
2 WYREBSKI, Jerzy. Manutenção Produtiva Total – Um Modelo Adaptado, 1997. Dissertação (M.sc) - UFSC, 
Florianópolis.1997. Disponível em: <http://www.eps.ufsc.br/disserta98/jerzy/>. Acessado em: 10 setembro de 
2021.   
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básicas para que seja estabelecido este tipo de manutenção, são as seguintes (TROJAN et al., 

2013, p.87): 
• o equipamento deve permitir ser monitorado; 

•  a escolha da manutenção especifica deve ser respaldada por uma análise de 

custos; 

•  a causa e as progressões das falhas devem ser monitoradas. 

2.4 INDICADORES 

A busca pela melhoria contínua acaba, por muitas vezes, fazendo com que as corporações 

promovam grandes mudanças quanto a medição de sistemas e monitoramento de processos 

(KAPLAN; NORTON, 1997). Esses sistemas, por sua vez, podem ser representados por 

diferentes indicadores que variam conforme a análise. Os indicadores são definidos como sendo 

as ferramentas que direcionam as ações tomadas e permitem medir a diferença entre o planejado 

e o executado (KARDEC, 2002). Contudo, Carvalho (2005) afirma que, para o sucesso e 

evolução da gestão, é necessário que os indicadores sejam interpretados de maneira correta, 

alinhados aos objetivos estratégicos e as metas estabelecidas. 

Da Silva (2009) relaciona um modelo de manutenção centrado na confiabilidade, 

utilizando indicadores aplicados a uma distribuidora de combustíveis. Os indicadores usados 

foram Densidade de Probabilidade de Falhas, Função do acúmulo de falhas, Confiabilidade do 

equipamento, tempo médio para reparo (MTTR, do inglês Mean Time To Repair) e tempo 

médio entre falhas (MTBF, do inglês Mean Time Between Failur). O resultado do estudo 

permitiu organizar os dados de manutenção para um controle preciso dos relatórios de 

informações, melhorando as análises que dão suporte aos planos de ações executados. 

Klein (2017), assim como Da Silva (2009), utilizou o modelo de Manutenção Centrada 

na Confiabilidade (MCC) em um estudo direcionado a veículos de transporte de carga 

frigorífica utilizando os mesmos indicadores. Após a implementação de um plano de 

manutenção, foi possível identificar benefícios como: aumento de vida útil, maior nível de 

precisão quanto as manutenções e redução de custos operacionais (KLEIN, 2017). 

Garcia (2014) havia utilizado os indicadores MTTR e MTBF como ferramenta para 

elaboração de um plano de manutenção preventiva em um centro de usina vertical. A utilização 

dos indicadores permitiu o diagnóstico das principais falhas, e auxiliou a elaborar uma 

ferramenta para gestão da manutenção. Por outro lado, Gomes (2018) utilizou os indicadores 

MTBF, MTTR, Disponibilidade (D), para analisar as manutenções executadas em um moinho 
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de bolas, em uma metalúrgica. O autor identificou que a implantação da manutenção preditiva 

não aumentou a disponibilidade operacional, devido ao envelhecimento do equipamento. 

Por fim, Amorim (2021) desenvolveu uma proposta de manutenção preventiva voltada às 

ocorrências no sistema de freios dos caminhões de uma empresa de transporte de cargas. Para 

auxiliar na tomada de decisão, utilizou os seguintes indicadores: Tempo Médio Entre Falhas 

(MTBF), Tempo Médio para Reparos (MTTR), Tempo Médio Para Falhas (MTTF) e 

Disponibilidade da máquina. Os resultados do estudo mostraram que a implementação de um 

plano de manutenção preventiva pode trazer benefícios à frota, como maior confiabilidade e 

segurança em relação a desempenho operacional do equipamento. 

Outro indicador possível de ser estudado no cenário do transporte rodoviário de cargas é 

o quilômetro médio por falhas, (MKBF, do inglês Mean Kilometer Between Failures MKBF). 

O indicador em questão indica a quilometragem média de uma frota até o surgimento de uma 

falha no equipamento (BORGES, 2013). O indicador é comumente utilizado no modo 

ferroviário, sendo que apenas um trabalho foi encontrado para exemplificar a aplicação do 

indicador no modo rodoviário. O MKBF é um indicador estratégico que representa critério de 

confiabilidade, sendo assim, Santos (2007) avaliou as manutenções de freios dos veículos, e 

sua evolução semestral. Com isso, através de gráficos estruturados para análise, o autor 

constatou a progressão geral do indicador e o aumento da confiabilidade dos equipamentos, 

consequentemente a melhora na qualidade das entregas realizadas (SANTOS, 2007). 

A partir das pesquisas avaliadas, os principais indicadores verificados foram detalhados 

no Quadro 1. Tais indicadores também foram empregados neste trabalho sendo eles: 

quilômetros por falhas (MKBF), tempo médio entre falhas (MTBF), tempo médio até a falha 

(MTTF), tempo médio de reparo (MTTR) e disponibilidade da frota (D). 
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Quadro 1. Indicadores 
 

Indicador Descrição Indicador Equação Parâmetros da equação 

Estudos que 

utilizaram o 

indicador 

Tempo Médio 

Entre Falhas 

(MTBF) 

Refere-se ao intervalo 

de tempo (T) entre 

duas falhas 

consecutivas 

MTBF = θ =
𝑇

𝑁𝑓
 

MTBF: Mean Time 
Between Failure 
T: Intervalo de tempo, em   
horas, entre as 
intercorrências 
Nf: Número de falhas 

Da Silva (2009)   
Amorim (2021) 
Garcia (2009) 
Klein (2017) 

Tempo Médio 

de Reparo 

(MTTR) 

Engloba vários 

tempos gastos com o 

reparo total do 

equipamento 

MTTR =
Ʃ𝑇𝑇𝑅

𝑁𝑓
 

 

MTTR: Mean Time To 
Repair 
TTR: Tempo  de 
reparação  
Nf: Número de falhas 

Da Silva (2009) 
Amorim (2021) 
Garcia (2009) 
Klein (2017) 

Disponibilidade 

(D) 

Representa a 

confiabilidade da vida 

útil do equipamento D =
𝑀𝑇𝐵𝐹

𝑀𝑇𝐵𝐹 +𝑀𝑇𝑇𝑅
 

D: Disponibilidade      
MTBF: Mean Time 
Between Failure 
MTTR: Mean Time To 

Repair 

Da Silva (2009) 
Amorim (2021) 
Garcia (2009) 
Klein (2017) 

Quilômetro 

médio por 

falhas (MKBF) 

Representa a 

quilometragem média 

da frota até a falha. 
MKBF =

∑𝐾𝑀

∑𝑁𝑓
 

MKBF: Mean Kilometer 
Between Failures Repair 
KM: quilômetros  
𝑁𝑓: Número de falhas 

SANTOS (2007) 

Fonte: Autor (2022) 

2.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

Dentro do conteúdo apresentado no capítulo, vale ressaltar a importância do transporte 

para a logística. No Brasil, a maior parte do escoamento de cargas é realizado via caminhões 

no modo rodoviário (LAURINDO, 2019). Assim, considerando a relevância do setor no 

desenvolvimento econômico do país, é necessário buscar recursos para gerir a frota de veículos 

reduzindo o custo operacional e aumentando a eficiência logística do equipamento. 

Essa eficiência está associada principalmente a escolha adequada de um plano de 

manutenção que pode variar conforme o segmento e a realidade do empreendimento. Para 

identificar as ações de manutenção mais precisas, é necessário considerar as especificidades do 

ramo que    por sua vez interferem nas ações tomadas, como por exemplo o transporte cargas 

perigosas. O uso da tecnologia junto com uma gestão de informações eficiente pode auxiliar a 

definir uma estratégia de manutenção adequada, buscando a redução de custos com peças e 

serviços.  Nesse contexto, surge a necessidade de buscar ferramentas para acompanhamento 
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diário do estado de conservação do equipamento. Com isso, destaca-se a importância do 

desenvolvimento de indicadores de desempenho que auxiliam na gestão estratégica dos 

equipamentos.  
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3 MATERIAS E MÉTODO 

O método de pesquisa do trabalho seguiu a orientação com molde na pesquisa ação. Esse 

foi desenvolvido dentro de um sistema empresarial, no qual todos os participantes trabalham 

de forma cooperativa em prol da resolução de uma situação–problema, ou seja, a coleta de 

dados e a aplicação de conceitos acadêmicos em uma organização é caracterizado como 

pesquisa ação (FURASTÉ, 2006; THIOLLENT, 1997). Neste capítulo serão descritas a 

empresa de aplicação do estudo e a base de dados utilizada, exportada do seu ERP3 (Enterprise 

Resource Planning), bem como as etapas metodológicas adotadas para o desenvolvimento deste 

trabalho. 

3.1 DESCRIÇÃO DO CENÁRIO DO LOCAL DE ESTUDO 

A empresa Distribuidora Brasileira de Asfato – Disbral®, na qual o estudo foi 

desenvolvido, atua no segmento do transporte e distribuição de materiais betuminosos 

derivados do petróleo. Trata-se de uma empresa de médio porte, que possui o quadro composto 

por cerca de 250 funcionários. A matriz da companhia está localizada em Aparecida de Goiânia, 

Goiás, e suas duas filiais em Barra do Garças, Mato Grosso e Sarzedo, Minas Gerais 

(DISBRAL, 2020). 

O processo operacional da organização é dividido entre a revenda do CAP e a distribuição 

das emulsões asfálticas que são industrializadas na matriz ou nas filiais. Toda matéria prima é 

comprada na Petrobrás e retirada das refinarias em diferentes estados. A retirada desses insumos 

é de responsabilidade da empresa e essa operação depende da cota mensal disponibilizada pela 

fornecedora, Petrobrás. A empresa possui ao todo 84 veículos, de categoria cavalo de tração, 

todos do modelo volvo FH, além de 167 semirreboques tanque. 

Na companhia utiliza-se o sistema Protheus® de ERP (Enterprise Resource Planning) no 

qual são inseridos dados da organização que são estruturados em relatórios gerenciais. A partir 

destes relatórios é possível obter dados utilizados nos departamentos conforme a demanda por 

informações. Entre as informações incluídas no Protheus®, são contemplados àqueles 

referentes ao departamento de manutenção. 

Até dezembro de 2019, o controle de manutenção da frota era realizado por meio do 

levantamento dos custos com peças e serviços. Desse modo, apenas um indicador era utilizado 

 
3 ERP (Enterprise Resource Planning): plataforma de software que conecta os departamentos de uma 

empresa, possibilitando a automação e armazenamento de todas as informações, assegurando as tomadas de 
decisões. 
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para acompanhamento da manutenção e insumo e para tomada de decisões, sendo ele obtido 

pela razão entre o custo de manutenção mensal e os quilômetros totais percorridos pela frota. 

No entanto, a partir de uma análise entre os custos orçados pela gestão estratégica da companhia 

e os custos realizados, observou-se uma discrepância entre os valores do orçamento e um 

aumento constante dos gastos de manutenção. Além disso, esse cenário foi acompanhado da 

redução da quantidade de quilômetros percorridos pela frota. 

Ao analisar a dinâmica das manutenções realizadas nos equipamentos e a relação 

custo/produtividade da frota, conclui-se que a empresa compartilhava de uma política de 

manutenção corretiva, que resultava em custos elevados com peças e com serviços, além de 

diminuir o nível de serviço. Assim, o departamento de manutenção da empresa buscou 

informações pertinentes a gestão de manutenção concluindo que o indicador até então adotado 

não representava a condição real do equipamento e não se mostrava efetivo no suporte para a 

tomada de decisões estratégicas. A Figura 2 representa o processo para a definição do indicador 

adotado. 

 

Figura 2. Fluxograma do procedimento de entrada de dados no cenário anterior 
 

 
Fonte: O Autor (2022) 



Avaliação do desempenho de empresas transportadoras de cargas na gestão da manutenção da frota de seus veículos: Aplicação em uma 
distribuidora de asfalto 

 

 
Trabalho de Conclusão de Curso Curso de Engenharia de Transportes Universidade Federal de Goiás 31 

 
 

Com base em uma revisão detalhada identificou-se que o plano de manutenção não estava 

sendo satisfatório. Assim, foi proposto a implementação de melhorias, buscando a mudança de 

cultura dentro da empresa. Foram definidas ações de manutenção preventiva, checklist e 

inspeções veiculares, com o intuito de reduzir os custos e melhorar a disponibilidade do 

equipamento. 

A partir disso, o checklist foi estruturado para trazer as informações pertinentes para 

avaliações das condições do equipamento. O checklist, tem por objetivo, identificar dentro dos 

componentes dos veículos as falhas identificadas pelo condutor, nos componentes de freios, 

partes hidráulicas, elétricas e de pneus. As inspeções, são as checagens de toda parte de 

equipamento de proteção individual (EPI), placas de sinalização, e componentes de descarga. 

O objetivo da implantação foi assegurar que o veículo saia da empresa em bom estado, com 

condições de segurança. As ações começaram a ser executadas de forma parcial em janeiro de 

2020, e foram estabelecidas em definitivo a partir de janeiro de 2021. É importante destacar 

que a longo de 2020, as ações ainda estavam em fase de adaptação, sendo que apenas em 2021 

as ações foram implantadas de forma consistente. A Figura 3 exemplifica o modelo de checklist 

utilizado. 
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Figura 3. Checklist de inspeção veicular 
 

 
Fonte: Disbral (2022) 

 

Juntamente com a execução das ações a empresa buscou na literatura novos indicadores 

para serem utilizados na gestão da manutenção de frotas. Com isso, foram selecionados os 

indicadores MTBF, MTTR para acompanhamento das atividades de manutenção. De forma 

complementar, foi proposto neste trabalho de conclusão de curso a análise dos indicadores 

Disponibilidade e MKBF. 

Em janeiro de 2021, a implementação dessas ações foi aprimorada. Nesse período foi 

desenvolvido uma ferramenta que impede o veículo de sair na portaria com o checklist em 

aberto, garantindo 100% de efetividade na aplicação do processo proposto. Na figura 4 

podemos visualizar o processo de logística interna na empresa após a implementação total das 

ações do checklist e inspeções. O diagrama representa o fluxo que o veículo percorre, em que 
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após dar entrada na portaria é obrigatório que ele passe por todas as etapas para que seja 

liberado. Esse processo garante a boa qualidade da operação, uma vez que todos os veículos 

são checados antes de sair da empresa, além de otimizar a entrada de informações a respeito da 

condição real do equipamento. 

 

Figura 4. Fluxo de inspeção veicular 
 

 
 

Fonte: Autor (2022) 

 

Cabe destacar que, anterior a adoção das medidas de checklist e inspeções veiculares que 

motivaram a adoção do procedimento apresentado na Figura 4, não havia um procedimento pré-

estabelecido na empresa, de modo que os veículos eram direcionados para a manutenção 

somente ao apresentarem alguma ruptura ou problema observado, conforme relatado 

previamente como a manutenção corretiva. 

3.2 BASE DE DADOS 

A base de dados utilizada neste trabalho consiste nos dados exportados do ERP 

(Enterprise Resource Planning) da empresa e de outros controles internos como por exemplo, 

a planilha de controle de quilômetros. O sistema ERP organiza as informações em relatórios da 

aba manutenção de ativos. Os relatórios contemplam os dados que serão analisados por meio 

do dashboard proposto neste trabalho para acompanhamento dos indicadores e auxílio a tomada 

de decisão: Tempo Médio Entre Falhas (MTBF), Tempo Médio Para Falhar (MTTF), Tempo 
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Médio de Reparo (MTTR) e, por fim, o Indicador de Disponibilidade (D). O quadro 2 apresenta, 

as variáveis obtidas com os dados exportados do Protheus para o cálculo dos indicadores que 

serão analisados. 

 

Quadro 2. Base de dados dos relatórios gerencias 
 

ID dos dados Descrição Unidade de 
Medida 

Indicador 

T Intervalo de tempo, em horas,entre as 
intercorrências 

Horas MTBF 

Nf Número de falhas Contagem MTBF, 
MTTR 

Α Taxa de Falhas Inverso MTBF MTTF 
TTR Tempo de reparação Horas MTTR 

MTTR Mean Time To Repair Horas D 
Fonte: Autor (2022) 

3.3 ETAPAS METODOLÓGICAS 

Para o desenvolvimento do trabalho utilizou-se do método quantitativo que, segundo Dias 

(2010), é caracterizado pelo uso de coleta de dados numéricos que determinam conhecimentos 

referentes a um assunto específico. 

Este trabalho se iniciou com o desenvolvimento de uma revisão bibliográfica. A pesquisa 

se mostrou necessária para identificação do cenário de estudo, e para adquirir conhecimento a 

respeito da gestão de manutenção e seus indicadores. A partir da revisão, foram definidos os 

indicadores complementares aos selecionados pela empresa, sendo eles a disponibilidade e o 

MKBF. Após a definição dos indicadores complementares foi necessário definir o período de 

estudo e os critérios de análise. Para o trabalho foi definido o período entre 2018 até 2021, o 

período em questão foi escolhido devido a disponibilidade dos dados e o critério de análise leva 

em consideração os meses de safra e entre safra. 

A quarta etapa consistiu no levantamento dos dados. Os indicadores MTBF e MTTR 

foram obtidos para os períodos de estudo, ou seja, entre 2018 e 2021. O cálculo dos indicadores 

foi realizado dentro do ERP, de forma automática. A exportação dos dados foi realizada dentro 

do módulo manutenção de ativos. Entretanto, os relatórios retirados não permitem uma análise 

comparativa dos períodos e por esse motivo necessitam ser organizados. Os dados de 

quilometragem percorrida e número de falhas da frota foram obtidos a partir das planilhas de 

controle da empresa. Esses dados são fundamentais para o cálculo dos indicadores 

complementares, Disponibilidade e MKBF. 
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A próxima etapa foi estruturar a base de dados. Primeiramente, foi realizado o cálculo da 

disponibilidade por veículo, com base nos valores de MTTR e MTBF. O cálculo do indicador 

MKBF, foi realizado com base nos quilômetros percorridos, e no número de falhas. Após 

agrupar os dados em apenas uma planilha, foi necessário tratar a base de dados, eliminando 

dados residuais4 e ajustando a formatação dos valores. 

A base de dados foi utilizada para a elaborar o dashboard, que foi estruturado para 

representar, de forma clara, as informações e as mudanças em decorrência das ações 

implantadas. Além disso, é uma ferramenta que pode contribuir com a formulação de políticas 

e para subsidiar o direcionamento estratégico da empresa. Por fim, foi realizado a análise 

comparativa dos indicadores nos períodos de safra e entre safra. Os valores são avaliados por 

meio de gráficos estruturados já no software Power BI@ facilitando a análise dos indicadores 

selecionados. A figura 5, representa as etapas desenvolvidas durante o trabalho. 

  

 
4 Dados residuais: são informações que são adicionadas a base de dados, por conta de alguma falha interna 

do ERP, se não retirados podem distorcer o relatório e prejudicar a estrutura do dashboard. 
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Figura 5. Fluxograma de desenvolvimento do trabalho 
 

 
Fonte: Autor (2022) 
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4  RESULTADOS 

Após a obtenção dos dados por meio dos relatórios ERP, as bases foram tratadas e todos 

os dados residuais foram retirados da sua composição. Em seguida as informações foram 

agrupadas em uma planilha, para facilitar a estruturação dos painéis de indicadores. A partir 

disso, foi elaborado um dashboard possibilitando uma análise comparativa. Os gráficos foram 

estruturados dentro do Software da Microsoft Power BI@. 

4.1 DASHBOARD 

A apresentação dos indicadores foi dividida em 3 painéis. O primeiro painel (Figura 6) 

traz as informações dos indicadores MTBF, MTTR e disponibilidade. Os dados são 

relacionados por mês e mostram a relação da disponibilidade média por ano. Os filtros podem 

ser aplicados por modelos de veículos e por ano fabricação. 

 

Figura 6. Painel de Indicadores 1 
 

 
Fonte: Autor (2022) 

O segundo painel (Figura 7) contempla a tabela que relaciona os indicadores selecionados 

com o ano de fabricação de cada veículo. Os gráficos apresentados evidenciam os 5 grupos de 

veículos (agrupados por ano de fabricação) e o valor médio dos seus respectivos indicadores. 



Avaliação do desempenho de empresas transportadoras de cargas na gestão da manutenção da frota de seus veículos: Aplicação em uma 
distribuidora de asfalto 

 

 
Trabalho de Conclusão de Curso Curso de Engenharia de Transportes Universidade Federal de Goiás 38 

 
 

Os dados podem ser apresentados para os períodos de safra e entre safra, conforme o filtro 

selecionado. 

Figura 7. Painel de indicadores 2 
 

 
Fonte: Autor (2022) 

 

O painel de indicadores 3 (Figura 8) por sua vez, traz a quilometragem percorrida pela 

frota como indicador de produtividade para 2018, 2019, 2020 e 2021, para auxiliar as análises 

realizadas. É também nesse painel que se pode analisar o MKBF da frota nos anos de estudo, e 

o ranking das piores frotas de acordo com os valores de disponibilidade. 
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Figura 8. Painel de indicadores 3 
 

 
Fonte: Autor (2022) 

 

O número de quilômetros percorridos pela frota (Tabela 1) foi incluído para 

complementar as análises dos indicadores. Podemos identificar uma redução na quilometragem 

percorrida ao longo dos anos, onde o maior valor registrado é em 2018 e o menor em 2021. 

Esses valores são possivelmente relacionados a 2 fatores. A implantação de uma nova política 

de jornada a partir de 2018 e o aumento da quantidade de manutenções, em decorrência da 

mudança de plano de manutenção (corretiva/preventiva), que ocasionou paradas mais 

prolongadas dos veículos. 

Ao observar a variação de um ano para outro, é possível identificar uma redução de 14% 

entre 2018 e 2019, e 13% de 2019 para 2020. Para 2021, é possível observar uma redução 

menos expressiva, de 8%. Ao analisar a média e o desvio padrão, é possível observar que há 

valores distantes da média, demonstrando que é uma amostra heterogênea quanto a 

quilometragem percorrida. Assim, há veículos que percorreram uma quilometragem maior, 

enquanto outros menores, demandando uma análise mais detalhada para cada veículo. 
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Tabela 1. Quilômetros percorridos por período 

 
Ano de estudo Quilômetros Média/veículo Desvio padrão 

2018 8.650.880 67.061 28.799 

2019 7.509.963 54.817 39.312 

2020 6.460.891 68.733 28.913 

2021 5.949.110 57.203 32.340 
Fonte: Autor (2022) 

 

4.2 ANÁLISE DOS INDICADORES 

O capítulo irá contemplar a análise de todos os indicadores propostos, identificando 

pontos de variação que pode estar associado as ações de manutenção preventiva, implantadas 

no ano de 2020. 

 

4.2.1 Disponibilidade 

Como apresentado no Capítulo 2, o indicador disponibilidade é obtido a partir dos 

parâmetros da Equação 1: 
  

D =
𝑀𝑇𝐵𝐹

𝑀𝑇𝐵𝐹+𝑀𝑇𝑇𝑅
      (1) 

Sendo:  

D: Disponibilidade;      

MTBF: Mean Time Between Failure; 

MTTR: Mean Time To Repair; 

 

A partir da montagem e visualização do relatório foi possível analisar o panorama geral 

do período. Conforme mostrado na Figura 9, o ano com menor disponibilidade é 2020, que 

apresentou 84,35% de disponibilidade. Se comparado ao ano anterior, 2019, temos uma redução 

de 11,98%. Cabe destacar que foi a partir de janeiro de 2020 que as medidas de inspeções 

veiculares e checklist diários começaram a ser implementadas, após a empresa identificar o 

aumento significativo dos gastos com manutenção de peças e serviços, e a queda expressiva 
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dos quilômetros rodados. Por sua vez, esse fator acabou por aumentar o número de 

manutenções, o que pode explicar a redução da disponibilidade para o ano de 2020. 

 

Figura 9. Disponibilidade/ano 

 

 
Fonte: Autor (2022) 

 

Por outro lado, identifica-se o aumento da disponibilidade da frota de 2020 para 2021, de 

84,35% para 96,25%, um acréscimo em seu valor de 11,9%, se aproximando dos valores dos 

dois anos iniciais da análise. Ao se observar a disponibilidade e os quilômetros percorridos, 

percebe-se que as ações de manutenção preventivas podem ter auxiliado na retomada dos 

valores de disponibilidade e a conter a redução da quantidade de quilômetros percorridos, 

passando de uma redução de 14% em 2020, para 8% em 2021. A figura 10 evidencia a relação 

entre a quantidade de quilômetros rodados e a disponibilidade no período. 
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Figura 10. Relação quilômetros/disponibilidade 

 

 
Fonte: Autor (2022) 

 

Cabe destacar que, durante os anos de 2018 e 2019, o plano de manutenção adotado pela 

empresa era baseado em manutenções corretivas. Assim, apesar da disponibilidade apresentar 

os valores mais altos para os respectivos anos, a frota operava em condições piores, visto que 

as manutenções só eram realizadas após a falha total do equipamento. Um indicativo dessa 

condição é a diferença entre o custo realizado e o custo orçado previsto, visto que 

possivelmente, as rupturas que levaram a manutenções corretivas apresentam gravidades 

maiores quando comparados a uma manutenção preventiva. 

Em 2020, após a mudança de plano de manutenção corretiva, para o modelo de 

manutenção preventiva, observa-se que a frota rodou menos quilômetros. Esse fator pode ser 

explicado devido ao maior número de manutenções realizadas, que aumentou o tempo total de 

reparo dos veículos. Entretanto, conclui-se que a partir de 2020, o equipamento se tornou mais 

confiável se comparado aos anos anteriores, 2018 e 2019. Por consequência, outros benefícios 

podem ser destacados com relação a custos indiretos ou intangíveis, como por exemplo 

segurança, confiabilidade, nível serviço e atendimento ao cliente. 

 

4.2.1.1 Disponibilidade – DISP por grupo de veículos 

De forma complementar, os indicadores também foram analisados em relação a idade da 

frota. Assim, os bens foram agrupados por ano de fabricação, para relacionar os indicadores de 
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acordo com cada grupo. Essa análise permite identificar dentro de cada grupo, os valores dos 

indicadores para cada equipamento. Essa informação pode subsidiar a tomada de decisão com 

relação a qual veículo deve ser substituído devido ao baixo resultado dos indicadores. 

Quanto a disponibilidade pode-se observar por meio da tabela 2 e da figura 11 que os 3 

veículos com ano de fabricação em 2002 foram destaques negativos, com valores de 

disponibilidade de 70,83%. Vale ressaltar que o grupo apresentou valores de desvio padrão 

altos para a amostra, evidenciando que a disponibilidade dos equipamentos oscilou bastante de 

um veículo para outro. 

 

Tabela 2. Menores valores de disponibilidade por Grupo de veículos 
 

 

 

 

 

 

 

                

 

Fonte: Autor (2022) 

  

Ano Quantidade de veículos Disponibilidade Desvio padrão 

2002 
3 70,83% 25% 

2008 
4 75,84% 11,62% 

2001 
1 78,2% 3,08% 

2016 
3 83,71% 4,32% 

2015 13 86,63% 5,65% 
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Figura 11. Disponibilidade/por grupo de veículos 
 

 
Fonte: Autor (2022) 

 

As frotas de 2008 apresentaram valores baixos 75,84%, com o desvio padrão relativo de 

11.62%, apresentando valores de disponibilidade mais próximos a média se comparados a 

amostra de 2002, com desvio padrão de 15%. O equipamento de 2001 também é destaque 

negativo com a disponibilidade de 78,2%, desvio padrão menor no valor de 3,08%. O grupo 

que apresentou a maior quantidade de veículos foi o grupo de 2015 com 13 frotas. A 

disponibilidade registrada foi de 86,63%, desvio padrão de 5,64%. Por fim o grupo com ano de 

fabricação de 2016 com 3 equipamentos, apresentou disponibilidade de 83,71%, desvio padrão 

de 4,32%. 

Ao relacionar a disponibilidade dos veículos com seu ano de fabricação, percebe-se que 

dentro de cada grupo, os valores do indicador (D) oscilaram bastante. Isso evidencia que apesar 

de serem fabricados no mesmo ano, existem veículos que ficaram pouco disponíveis, enquanto 

outros muito. Esse resultado reforça a hipótese de que outras variáveis devem ser consideradas, 

ao avaliar a condição real do equipamento e que uma análise comparativa entre grupos de 

veículos classificados por ano de fabricação é inviável.   

Considerando a média da série histórica, define-se os 5 veículos que apresentaram os 

valores mais baixos para (D) Possibilitando estabelecer um ranking, para assim auxiliar a 

tomada de decisão com relação a qual veículo apresenta pouca produtividade, e 
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consequentemente, apresenta uma quantidade maior de falhas. A Tabela 3 traz o ranking dos 5 

veículos que apresentaram os valores mais baixos de disponibilidade. 

 

Tabela 3. Ranking de veículos com menores valores de disponibilidade 
 

Ano de 
fabricação 

ID da 
Frota Disponibilidade 

2008 83 61,9% 

2008 84 65,7% 

2002 44 67,3% 

2002 45 71,6% 

2002 46 71,8% 

Fonte: Autor (2022) 

 

4.2.2 Quilômetro médio até a falha – MKBF 

O cálculo do indicador MKBF é realizado obedecendo segundo os parâmetros da Equação 

2, conforme apresentado no capítulo 2: 

MKBF =
∑𝐾𝑀

∑𝑁𝑓
       (2) 

Sendo :  

MKBF: Mean Kilometer Between Failures Repair 

KM: quilômetros  

𝑁𝑓: Número de falhas 

 

A relação de MKBF por ano (Figura 12), evidencia que a quantidade de quilômetros 

rodados até a falha em 2018 e 2019, é maior que em 2020 e 2021. O ano que apresentou o 

melhor valor foi o ano de 2019. É importante destacar que para o cálculo do indicador em 

questão, foram considerados apenas os quilômetros percorridos pelos cavalos. O indicador não 

foi considerado para os semirreboques, devido à ausência de informação de quilômetros para 

os equipamentos. 
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Figura 12. MKBF por ano 
 

 
Fonte: Autor (2022) 

 

É possível perceber que, após a adoção do modelo de manutenção preventiva em 2020, o 

indicador MKBF apresentou valores menores que nos anos anteriores, 2018 e 2019. Esse 

registro pode ser atribuído ao maior número de manutenções realizadas na frota. O aumento da 

frequência dos veículos em manutenção, a partir de 2020, mostra a quantidade de problemas 

não identificados nos anos anteriores. 

O acompanhamento diário da condição do equipamento facilita o monitoramento da 

condição real da frota, possibilitando melhoria nos critérios de segurança e se antever problemas 

de rupturas. Além dos custos das manutenções, pode-se observar impactos negativos quando 

há atrasos nas entregas, e o aumento dos riscos de sinistros de trânsitos e acidentes ambientais, 

por se tratar de uma carga perigosa. Nos anos de 2018 e 2019, apesar de ter valores altos do 

indicador, que representariam na teoria maior confiabilidade, deve se considerar como critério 

de análise o modelo de manutenção corretiva que era adotado na empresa, esse por sua vez 

interfere substancialmente na interpretação dos valores.   

4.2.3 Tempo Médio Entre Falhas – MTBF 

O cálculo do indicador MTBF é realizado obedecendo segundo os parâmetros da Equação 

3, conforme apresentado no capítulo 2: 

MTBF = θ =
𝑇

𝑁𝑓
      (3) 

Sendo:  

MTBF: Mean Time Between Failure 

T: Intervalo de tempo, em   horas, entre as intercorrências 

Nf: Número de falhas 
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Ao avaliar o tempo médio entre falhas (MTBF) apresentado na figura 13, percebe-se que 

em 2018 e 2019 o seu valor tem uma variação, que vai de oito à 35 dias. A partir de 2020 a 

variação do indicador foi de 15 a 52 dias. Valores altos de MTBF em 2020 e 2021, partindo de 

uma análise geral, mostra uma melhoria na qualidade das manutenções, visto que o veículo 

gasta um tempo maior para apresentar falhas. 

 

Figura 13. Gráfico do indicador MTBF por mês 
 

 
Fonte: Autor (2022) 

 

Os resultados elevados a partir de maio de 2020, podem estar associados às inspeções 

veiculares e a adoção do checklist, que começaram a ser implantados a partir de janeiro de 2020 

e foram concluídos em janeiro de 2021. Nesse período, pode-se identificar um aumento no 

MTBF, evidenciando que o equipamento demorou mais tempo até apresentar manutenção.  

Desse modo, foram reduzidas as quantidades de paradas, o que resulta em maior produtividade. 

Considerando todo o período, observa-se ainda que houve uma quantidade maior de 

falhas nos meses de abril e junho. Esses são meses em que os equipamentos começam a ser 

preparados para o período de alta (safra), e consequentemente ficam mais tempo em 

manutenção. Por outro lado, os meses de novembro até janeiro apresentam valores altos de 

MTBF atribuído ao fato de ser um período em que a operação é reduzida, em decorrência da 

chuva. 
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É possível perceber esse comportamento analisando a quantidade de quilômetros 

percorridos durante esses meses conforme as Figuras 14, 15, 16 e 17 que contemplam os 

quilômetros mensais para os quatro anos analisados. Levando em conta essa particularidade, 

conclui-se que nos meses de novembro a maio os equipamentos ficam menos tempo em 

operação. Consequentemente, o desgaste diminui e como resultado, tem-se a redução das 

quantidades de manutenções. 

 

Figura 14. Relação de quilômetros por mês 2018 
 

 
Fonte: Adaptado (DISBRAL, 2022) 
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Figura 15. Relação quilômetros por mês 2019 
 

 
Fonte: Adaptado (DISBRAL, 2022) 

 
Figura 16. Relação quilômetros por mês 2020 

 

 
Fonte: Adaptado (DISBRAL, 2022) 
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Figura 17. Relação quilômetros por mês 2021 
 

 
Fonte: Adaptado (DISBRAL, 2022) 

 

4.2.3.1 Tempo Médio Entre Falhas – MTBF por grupo de veículos 

Ao analisar os valores de MTBF por grupos de veículos (tabela 4), observa-se que a frota 

de veículos do ano de fabricação em 2002 apresentou os valores mais baixos de MTBF, sendo 

de 12,02 dias. Os veículos fabricados em 2011 e 2016, apresentaram MTBF de 12,73 e 16,13 

dias, respectivamente, ambos com desvio padrão mais elevado (0,797 e 0,781) demonstrando 

heterogeneidade nesses grupos comparados aos demais. A figura 18 representa o gráfico dos 

valores de MTBF sem o desvio padrão. 

 

Tabela 4. MTBF por Grupo de veículos 
 

Ano Quantidade de 
veículos 

MTBF Desvio padrão 

2002 3 12,020 0,299 
2009 3 12,450 0,266 
2011 18 12,730 0,797 
2001 1 14,140 0,228 
2016 3 16,130 0,781 

Fonte: Autor (2022) 
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Figura 18. MTBF por grupo de veículos 
 

 
Fonte: Autor (2022) 

 

Com relação aos valores de MTBF apresentados, o desvio padrão apresentou uma 

variação menor de 0,228 até 0,781 dias. O valor representa que veículos com o mesmo ano de 

fabricação, apresentam tempo médio entre falha semelhante. Cada grupo possui uma 

quantidade diferente de veículos, isso dificulta uma análise comparativa. No entanto percebe-

se que para os valores de MTTR e MTBF, os veículos com ano de fabricação, 2002 e 2001, 

foram destaques negativos. Esse resultado pode indicar que os veículos com esse ano de 

fabricação, além de apresentarem as manutenções mais graves, são os que apresentam uma 

frequência de falhas maior. 

 

4.2.4 Tempo Médio de Reparo – MTTR 

O cálculo do indicador MTTR é realizado obedecendo segundo os parâmetros da Equação 

4, conforme apresentado no capítulo 2: 

 

MTTR =
Ʃ𝑇𝑇𝑅

𝑁𝑓
      (4) 

 

Sendo: 

MTTR: Mean Time To Repair 
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TTR: Tempo de reparo 

Nf: Número de falhas 

Considerando o tempo médio de reparo (MTTR) é possível identificar por meio da Figura 

19, que após a adoção das medidas preventivas, em janeiro de 2020, o tempo de reparo dos 

equipamentos aumentou, alcançando a média de 5,9 horas. Esse aumento pode ser atribuído as 

inspeções diárias e aos checklists, que passaram a identificar manutenções que até então não 

eram tratadas e passaram a ser realizadas de forma preventiva. 

 

Figura 19. Gráfico MTTR/MÊS 
 

 
Fonte: Autor (2022) 

 

O aumento do tempo médio de reparo, reforça que as intervenções realizadas em 2020, 

foram intervenções maiores, como resultado da política de manutenção corretiva adotada 

anteriormente. Desse modo, as manutenções realizadas nesse ano, por serem mais detalhadas, 

podem ter impactado o tempo médio entre falhas MTBF, que tiveram resultados mais altos, a 

partir de 2020. Já a partir de abril de 2020, é possível identificar uma melhora no resultado do 

MTTR, com o valor de 1,1 até 3,0 horas.   

Como uma avaliação complementar do impacto desse indicador, os custos de manutenção 

para os respectivos anos, 2018, 2019, 2020 e 2021 foram avaliados. Identifica-se que de 2018 

para 2019, ouve um aumento de 35%, e de 2019 para 2020 um aumento de 8%. De 2020 para 

2021, já é possível constatar uma redução de 42%. A Tabela 5 mostra as variações percentuais 

dos gastos de manutenção para os respectivos anos. A variação percentual, é calculada a partir 
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da diferença de gastos com peças e serviços ao longo dos anos. O valor apresentado mostra ao 

longo do período analisado, como foi o comportamento dos custos de manutenção, 

considerando o ano seguinte e o ano anterior. 

 

Tabela 5. Variação de gastos com manutenção 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2022) 

 

4.2.4.1 Tempo Médio de Reparo – MTTR por grupo de veículos 

Ao analisar os valores de MTTR por grupos de veículos (figura 20), considerando a média 

de cada grupo podemos identificar por meio da tabela 6, que o grupo de 2007 apresenta um 

resultado de MTTR de 5,1 horas, seu desvio padrão é considerado de 1,24 horas. Isso evidencia 

que dentro da amostra de 11 veículos, o resultado do indicador teve maior variação em relação 

à média, comparado aos outros grupos. 

 

Figura 20. Piores valores de MTTR por grupo de veículos 
 

 
Fonte: Autor (2022) 

  

Período de 
variação 

Variação de 
custos  

2017 - 2018 6,41% 
2018 - 2019 34,66% 
2019 - 2020 8,24% 
2020 - 2021 -42,36% 
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Tabela 6. MTTR por Grupo de veículos 
 

Ano Quantidade 
de veículos MTTR Desvio padrão 

2008 4 6,06 0,6 
2007 11 5,1 1,24 
2010 22 3,62 0,49 
2002 3 3,57 0,04 
2001 1 2,98 0,02 

Fonte: Autor (2022) 

O grupo de 2010, que é composto por 22 equipamentos, apresentou o MTTR médio de 

3,62 horas, com desvio padrão de 0,49 horas representando o segundo resultado mais baixo. 

Para os veículos de 2008, que são apenas 4, temos um MTTR médio de 6,06 horas, com desvio 

padrão menor 0,6. Para os anos de 2002 e 2001 segue para MTTR os valores respectivamente 

de 3,57 e 2,98. Esses são anos de fabricação com poucos veículos incluídos, e apresentam 

desvio padrão baixo de 0,04 para 2002 e 0,02 para 2001. 

Ao analisar os resultados de MTTR por grupo de veículos, conclui-se que não é possível 

relacionar, o valor do MTTR, com o ano de fabricação dos veículos. Isso se deve essencialmente 

há dois fatores. O primeiro deles é a diferença na quantidade de veículos pertencentes a cada 

grupo, observa-se grupos com apenas 1 veículo, e outros com até 11 veículos. O segundo fator 

determinante, é a diferença registrada no desvio padrão de cada grupo, que variou de 0,02 até 

1,24 horas. Conclui-se que apesar dos veículos pertencerem ao mesmo ano de fabricação, o 

desvio padrão traz que dentro do grupo, há veículos que passaram por reparos maiores que 

outros. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho foi desenvolvido com a perspectiva de se responder a seguinte pergunta de 

pesquisa: “Quais mudanças podem ser identificadas nos resultados dos indicadores de 

desempenho da frota, tempo médio entre falhas, tempo médio de reparo e Disponibilidade, a 

partir da adoção de rotinas e checklist de controle da manutenção da frota?”.  

 Assim, ao avaliar os resultados dos indicadores MTBF, MTTR, e DISP conclui-se que 

não é possível identificar mudanças expressivas em seus resultados no período analisado. O 

tempo médio de reparo MTTR aumentou substancialmente no ano de 2020, o que pode ser 

consequência do aumento do número de intervenções de forma preventiva. Contudo, não é 

possível identificar uma evolução clara do indicador em 2021. Para o MTBF, houve uma 

melhora em seu valor a partir de 2020, porém, não se pode relacionar diretamente essa melhora 

com as medidas que foram implantadas. Para identificar se de fato as ações de manutenção 

preventiva afetam os indicadores analisados, é importante continuar o monitoramento dos 

mesmos, uma vez que as ações podem ter um impacto maior a longo prazo. A disponibilidade 

dos veículos no curto prazo não sofreu alterações significativas. Conclui-se que o objetivo geral 

foi alcançado uma vez que o trabalho “Compara o resultado dos indicadores de desempenho de 

uma frota de veículos do segmento de transporte asfáltico, antes e depois da adoção das 

estratégias de monitoramento diário, checklist e inspeções.” 

O primeiro objetivo específico buscava definir os indicadores de avaliação de 

desempenho da frota. Desse modo, foram propostos indicadores complementares para o 

desenvolvimento do estudo, MKBF e Disponibilidade, que se mostraram indicadores eficientes 

para representar o cenário, pois os mesmos agregam novas informações para o complemento 

das análises. O MTBF e o MTTR são indicadores que não permitem relacionar a condição do 

equipamento com a produtividade. Ao considerar o MKBF podemos relacionar o quilômetro 

percorrido pela frota, com a quantidade de falhas apresentadas nos veículos permitindo avaliar 

a produtividade com o número de falhas/manutenção. A disponibilidade calculada a partir do 

MTTR e MTBF, representa de forma completa o desempenho operacional dos veículos. Tais 

indicadores complementam os indicadores até então adotados pela empresa, ampliando o 

número de informações necessárias para a tomada da decisão estratégica. 

O segundo objetivo especifico visava a elaboração de um dashboard para análise 

comparativa dos indicadores no período de estudo. A criação do dashboard, permitiu uma 

interpretação visual e complementar dos indicadores. A principal vantagem de utilizar esse 
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método para organizar os valores é a praticidade na interpretação dos dados e a facilidade em 

comparar um indicador com outro. Uma dificuldade identificada na estruturação do dashboard 

foi a quantidade de dados fora de formato, que inviabilizavam a elaboração dos gráficos. Esses 

tiveram que ser localizados um a um dentro da base de dados, e formatados manualmente. Foi 

constatada também a ausência de dados para o mês de dezembro de 2018, nesse mês em questão 

não houve a entrada de informação através das ordens de serviços. Isso pode ser decorrência de 

um erro do sistema ERP, ou devido a uma falha operacional, o fator mais provável, que resultou 

no não registro dos dados necessários para o cálculo dos indicadores. 

Após elaborar o dashboard, os indicadores foram avaliados individualmente. A principal 

dificuldade encontrada na análise é que a mudança observada não pode ser atribuída de forma 

isolada às medidas que foram aplicadas. Para esclarecimento é necessário buscar outros dados 

para tornar as análises válidas, como por exemplo dados de produtividade e custos com a 

manutenção. 

Ao Analisar os resultados desses indicadores, mediante às novas ações de Manutenção 

preventiva que foram implantadas, percebe-se que o MTTR apresentou um aumento substancial 

em 2020, que pode estar atrelado a identificação de intervenções maiores, por conta do checklist 

e das inspeções. Consequentemente, após essas intervenções maiores, o MTBF em 2021 

apresentou o seu melhor resultado chegando até 52 dias entre falhas. Esse resultado pode ser 

reflexo do maior tempo de reparo gasto nos equipamentos em 2020. Os valores de 

disponibilidade apresentam o menor valor em 2020, possivelmente devido as intervenções 

realizadas neste ano e posteriormente, em 2021 se aproximou dos valores inicias. 

Para o MKBF pode-se perceber que antes 2020, com o modelo de manutenção corretiva 

o indicador apresentou valores altos. No entanto, é importante considerar a troca de modelo de 

manutenção, representando que apesar dos resultados a maioria das manutenções realizadas 

eram apenas paliativas. Portanto, percebe-se que apesar do seu resultado ter sido baixo para 

2020 e 2021 é importante considerar que o aumento da quantidade de intervenções tornou os 

veículos mais confiáveis, considerando critérios de segurança. 

Organizar os dados por ano de fabricação, torna possível identificar os grupos com os 

piores resultados para os 3 indicadores, disponibilidade, MTBF e MTTR. Assim percebe-se que 

o grupo de veículos fabricados em 2001, 2008 e 2002 apresentaram os valores mais baixos para 

os indicadores Disponibilidade e MTTR. A partir da análise por grupo, foi possível estabelecer 

um ranking de piores veículos identificando dentro dos grupos, as frotas que estão menos 

disponíveis para a operação e apresentam manutenções maiores, com maior frequência. É 
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importante destacar que para elaborar o ranking de veículos, foi considerado apenas o indicador 

(D). A disponibilidade é calculada a partir dos valores de MTBF e MTTR, portanto a 

disponibilidade foi considerada como um indicador mais completo para o desenvolvimento da 

análise.  Além disso, observa-se que o desvio padrão alto da amostra, possivelmente é um 

indicativo que outros fatores, devem ser considerados ao avaliar a condição real do veículo. 

Como por exemplo, a condução do motorista responsável pelo equipamento, e as localidades 

das entregas realizadas, considerando que existem rotas de entrega em condições piores que 

outras, com estradas sem pavimentação, com patologias etc. Com base nos desvios padrões 

apresentados, recomenda-se para trabalhos futuros uma análise detalhada afim de identificar 

outliers, buscando valores dentro da base de dados que fogem de forma discrepante da 

normalidade.  

Como limitações do trabalho vale destacar, o período disponível para análise de dados, 

uma vez que o recorte se mostrou insuficiente para visualizar o comportamento dos indicadores, 

frente as ações adotadas. Outro fator importante, foi a ausência de dados de quilometragem para 

todos os equipamentos disponíveis, uma vez que a empresa só faz o registro da quilometragem 

dos cavalos, e não executa esse controle para os semirreboques. Neste trabalho, não foi 

realizada uma análise dos indicadores advindos do ERP, para validar os valores 

disponibilizados. Desse modo, recomenda-se a validação desses valores a partir do cálculo de 

forma manual, para verificar possíveis erros operacionais ou problemas na entrada de dados.  

Além disso, recomenda-se o controle efetivo da entrada de dados, e a padronização das 

informações registradas. Esse controle de informações possibilita o monitoramento real dos 

equipamentos, através do uso do dashboard, que é uma ferramenta de acompanhamento diário. 

Vale destacar a importância da escolha adequada dos condutores dos veículos, uma vez que a 

condução é fator importante na conservação do veículo, fazendo um registro do histórico de 

condução de cada veículo. Para estudos futuros, sugere-se a avaliação da percepção das 

mudanças, por parte dos envolvidos no processo. Sendo eles os gestores, operadores e também 

os motoristas.  
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