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RESUMO 

A competitividade causada pela globalização é um dos fatores mais importantes que impactam 

as organizações prestadoras de serviços e às empresas produtoras. É por isso que é mais 

frequente focar os seus esforços no melhoramento de estratégias de manutenção, mais 

especificamente em aquelas operações que possuem um grande impacto no nível de serviço e 

de produção, como é o caso de manter a confiabilidade do sistema em níveis que assegurem a 

produtividade. Para garantir que a área de manutenção seja eficaz, deve-se estudar qual política 

de manutenção é mais apropriada definindo qual, ou quais, modelo é o mais eficiente. A decisão 

de estabelecer o modelo de manutenção representa uma das decisões mais importantes dentro 

desse contexto, devido a que esta atividade compreende uma taxa importante dos custos 

operacionais e envolve grande quantidade dos recursos atribuídos aos trabalhos dentro da 

unidade produtiva. Nesta pesquisa tem-se grande interesse em estudar o comportamento 

particular da política de manutenção preventiva chamada de Piggyback desenvolvida por Tom 

Y. Liang no ano de 1985, a qual até hoje não conta com indícios de ter sido novamente 

explorada. Esta política gera grande curiosidade por possuir uma metodologia de manutenção 

simples e de fácil aplicabilidade para ser utilizada em unidades de produção, além de não 

precisar de grande investimento para pô-la em prática. A primeira parte desta pesquisa foi 

desenvolvida com base nos resultados apresentados por Liang (1985) referidos ao custo de 

serviço (CS) e às manutenções não programadas (UM por sua sigla em inglês) ao usar o modelo 

1 da política Piggyback. Nesse modelo, o sistema é composto por dois equipamentos A e B, 

cujos tempos de falha estão configurados em série e seguem distribuições de probabilidade 

Exponencial e Weibull, respectivamente. Assim, o objetivo deste estudo é a definição do 

intervalo de manutenção preventiva (T) que proporcione a maior utilidade global de acordo às 

preferências de um decisor, utilizando a Teoria da Utilidade Multiatributo (MAUT por sua sigla 

em inglês) como método de decisão. Por último, é apresentada a integração do modelo de 

manutenção preventiva Piggyback com o modelo de gestão de sobressalentes, particularmente 

definido como revisão contínua. A ligação entre estes modelos é baseada nos tempos de falha 

dos equipamentos, os quais são gerados aleatoriamente seguindo uma distribuição de 

probabilidade e no intervalo (T), e são avaliados com os possíveis casos pré-estabelecidos para 

cada um dos modelos; portanto este procedimento é marcado pela simulação de N sistemas. A 

importância da integração da manutenção com a gestão de sobressalentes é baseada 

principalmente em assegurar a disponibilidade da unidade produtiva com o menor custo global 

de serviço. Para fazer isso, as variáveis de decisão devem ser estabelecidas visando o ganho 

geral por acima dos ganhos individuais, o que se consegue otimizando as variáveis de forma 

simultânea. Desse modo, a integração dos modelos pode ser útil para o melhoramento da 

disponibilidade de unidades produtivas agregando valor à tomada de decisão mediante a 

inclusão de todos os objetivos relevantes no julgamento. 

Palavras-chave: Piggyback. Modelo de manutenção. Modelo de gestão de sobressalentes. 

Decisão multicritério. MAUT. Revisão contínua.  

  



 

 

 

ABSTRACT 

The competitiveness caused by globalization is one of the most important factors that impact 

the service organizations and manufacturing companies. Therefore enterprises usually focus 

their efforts on improving maintenance strategies, particularly in those operations which have 

a major impact on the level of service and production, as the case of maintaining system 

reliability levels that ensures productivity. In order to confirm that the maintenance area to be 

effective, one have to consider which maintenance policy is more appropriate, defining which 

model, or models, is most efficient. The decision about establishing the maintenance model is 

one of the most important decisions in this context, because this activity contains an important 

rate of operating costs and it involves large amount of resources allocated to work within the 

productive unit. This research has great interest in studying the particular behavior of preventive 

maintenance policy called Piggyback developed by Tom Y. Liang in 1985, which nowadays 

does not have evidence of being explored again. This policy creates great curiosity because it 

has a simple maintenance methodology and it is easily applicable for use in factories, besides 

it not needs big investment to put it into practice. The first part of this research was developed 

based on the results presented by Liang (1985) referred to the Service Cost (SC) and 

unscheduled maintenance (UM) when the model 1 of Piggyback policy is used. In that model 

the system contains two pieces of equipment A and B whose failure times are configured in 

séries and have exponential and Weibull probability distributions respectively. Thus, the aim 

of this study is the definition of preventive maintenance interval (T) that provides the most 

global utility according to decision maker preferences and using the Multi-Attribute Utility 

Theroy (MAUT) as a decision-making method. Finally, it shows the integration of preventive 

maintenance model Piggyback with the model of spare management, particularly set as 

contínuous review. The connection between these models is based on the equipment failure 

times, which are randomly generated by a probability distribution and the interval (T), and are 

evaluated with possible pre-established cases for each model, so this procedure is marked by 

simulation of N systems. The importance of integrating maintenance with spare management 

is based primarily on ensuring the availability of the plant with the lowest overall cost of service. 

To do this, the decision variables should be established in order to put the overall gain on top 

of individual earnings, which is achieved by simultaneously optimizing the variables. Thereby 

the integration of the models may be useful for improving the availability of facilities adding 

value to decision-making process by including all relevant goals of the process. 

 

Keywords: Piggyback. Maintenance model. Spare management model. decision-making 

method. MAUT. Contínuous review.  
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1. INTRODUÇÃO 

Na atualidade, as atividades produtivas precisam de altos padrões de qualidade nos seus 

processos produtivos para garantir que seus produtos sejam sempre competitivos; perante esse 

objetivo o sistema deve ter níveis que assegurem o fluxo de materiais e que os clientes obtenham 

sempre ótimos produtos. 

Para cumprir com tais objetivos é preciso ter parâmetros precisos e de qualidade, para 

cada uma das áreas envolvidas dentro da companhia, que consigam atender aos requerimentos 

que satisfaçam as necessidades individuais, que no final, representam um ganho global. Um 

dos casos que é de grande importância e que envolve grandes custos é a parceria que deve existir 

entre as áreas de manutenção e de gestão de sobressalentes, devido a que estas áreas precisam 

de investimento de grande capital, possuem uma forte ligação entre elas e são vitais para o 

ótimo funcionamento de qualquer empresa (PANAGIOTIDOU, 2013). 

A manutenção, área que se encarrega de manter ou recolocar os equipamentos da unidade 

produtiva em um estado no qual possam desempenhar a sua função, é baseada em políticas 

desenhadas particularmente para garantir um certo nível de confiabilidade do sistema. No 

entanto, independentemente da política selecionada a manutenção se encontrará com a 

necessidade de substituir peças, seja de forma preventiva ou corretiva. Esta seleção envolve um 

grande número de variáveis; entre as mais importantes tem-se os tempos de substituição e custo 

de serviço, responsáveis diretamente pela confiabilidade do sistema.      

As peças sobressalentes que são requeridas para efetuar as atividades da manutenção, 

sejam preventivas ou corretivas, são fornecidas pela área de inventários. Esta área, por sua vez, 

define uma política seguindo a quantidade de unidades estocadas e tempos de entrega na 

procura da melhor alternativa para a administração dos seus recursos. Embora, as políticas 

sejam definidas adequadamente para as áreas de forma individual, em alguns casos o benefício 

integrado vê-se reduzido pela ausência da interação nas políticas das variáveis de cada área. 

A integração de modelos de manutenção e de gestão de sobressalentes responde 

diretamente a sincronizar e planejar o número de manutenções que requererão peças a serem 

substituídas, assim como, a quantidade de peças que devem ter-se em estocagem. O anterior, 

com o intuito de evitar desabastecimentos que levem a paradas do sistema por falta de estoque, 

bem como, definir variáveis envolvidas nos modelos, como são os pontos de ressuprimento, 

quantidade a encomendar, e as condições para fazer as atividades de manutenção.  
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É então que surgem as principais razões para buscar a integração dos modelos de 

manutenção com a gestão e sobressalentes. Entre elas estão a diminuição dos custos globais de 

produção, adaptar-se a acelerada mudança do mercado, a transmissão rápida e confiável de 

informação e a manutenção, em grande medida, da disponibilidade dos equipamentos. 

A política integrada terá como consequências a eficiência das ações de manutenção e a 

administração de sobressalentes, desenvolvendo habilidades organizacionais como a redução 

de custos, a maior confiabilidade dos sistemas, a melhor utilização dos recursos, etc. 

Para a integração dos modelos de manutenção com a gestão de sobressalentes, 

inicialmente, fez-se uma revisão da literatura e da teoria existente sobre os diferentes modelos 

de manutenção que estão ligados às atividades que envolvem os sobressalentes e que possam 

abordar aspectos fundamentais para a exploração das alternativas existentes. Depois foram 

estudados os enfoques de gestão de sobressalentes, focando-se na definição daquelas 

relacionados à manutenção de unidades produtivas. 

Afinal, foi realizada a validação da configuração dos modelos de manutenção propostos, 

para confirmar a compatibilidade com a política de gestão de sobressalentes escolhida. 

Paralelamente, foram reproduzidas as características do modelo que a bibliografia oferece por 

meio de simulações. 

1.1. Descrição do Problema  

Nas diferentes atividades industriais prevalece a inovação das práticas da manutenção e 

de gestão de sobressalentes como resposta às necessidades que as unidades produtivas precisam 

para ser cada vez mais competitivas, mantendo-se no mercado. A utilização do conhecimento 

e o desenvolvimento de novas metodologias para a renovação dos processos e/ou atividades são 

chaves no aproveitamento de todos os recursos existentes no processo produtivo, com o objetivo 

de encontrar vantagens sobre os seus concorrentes. 

A principal razão para que a empresa mantenha um inventário de peças de reposição é a 

execução da manutenção, a fim de restaurar o sistema de tal maneira que ele possa realizar a 

sua função pretendida (HORENBEEK et al., 2013).  A otimização conjunta da manutenção e a 

gestão de sobressalentes são consideradas como áreas propícias para o desenvolvimento da 

manutenção em unidades produtivas. 

Assim, enquanto os diferentes modelos de manutenção têm sido modificados, a cada vez, 

para serem ligados a propostas de inventário de peças de reposição, a gestão de sobressalentes 

na manutenção é reconhecida com uma função de grande importância, encarregada de garantir 
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o fluxo das peças (coleta, transporte, entrega, compra e/ou reparação), atendendo corretamente 

às necessidades das unidades produtivas no prazo certo, fazendo com que a confiabilidade do 

sistema seja melhorada.  

Dentro da operação de manutenção encontra-se a atividade de gestão de sobressalentes, 

que tem como propósito o controle das peças de substituição que possam ser solicitadas em 

caso de haver uma eventual falha ou simplesmente uma troca preventiva, seguindo uma 

estratégia específica planejada para a operação. Essa atividade se sobressai em relação às outras, 

uma vez que é considerada fundamental dentro da estratégia de manutenção, referindo-se à 

disponibilidade do sistema  

Há também uma diferenciação em relação a outros inventários de fabricação por vários 

aspectos, dentre os quais pode ser citado o trabalho em processo (Work in Process - WIP), no 

qual existem peças para suavizar as irregularidades no fluxo da produção (Kennedya et al., 

2002). 

Apresentadas as necessidades de melhoramento da gestão de sobressalentes para a 

manutenção e de viabilização da questão de custos e confiabilidade do sistema, e considerando 

que as empresas, atualmente, precisam manter peças que sejam necessárias durante a operação 

para rápida substituição, é necessário transmitir as necessidades da unidade produtiva até o 

armazém sem demora, utilizando uma política de substituição onde peças de reposição sejam 

entregues só depois de um tempo de espera (NAOTOKAIO et al., 1978). Desta forma, observa-

se um problema referente à dificuldade de selecionar modelos de manutenção que possam ser 

sincronizados com a gestão de sobressalentes. A seguir será apresentada uma árvore de 

problemas que permite visualizar as causas que suportam o problema mencionado, bem como 

as consequências que ele ocasiona nas organizações. 
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Figura 1.1 - Árvore de problema 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

Podem ser citadas as seguintes fontes do problema: 

Complexidade na gestão de sobressalentes. A constante evolução dos elementos 

específicos das operações faz com que seja necessária a existência de um inventário que cubra 

as necessidades de substituição de peças, evitando perdas de tempo e produção. Além disso, 

algumas dessas peças reparáveis envolve maior complexidade. Essas mudanças dificultam o 

controle de fluxo de peças dentro da operação pelo fato da quantidade ser frequentemente 

alterada; 

A falta de metodologias e conhecimentos apropriados para o estabelecimento de 

estratégias de manutenção; quando as estratégias de manutenção de uma organização são 

estabelecidas de maneira aleatória e sem que se tenha conhecimento dos processos, pode-se 

incorrer que sejam escolhidas alternativas sem considerar ambientes importantes para seu 

sucesso. Assim, ocorre também a dificuldade de implementar as experiências organizacionais 

adquiridas. 

Desconhecimento de metodologias de gestão. Dentro das atividades de gestão de 

sobressalentes existem diferentes tarefas que devem atingir mais de um objetivo ao mesmo 

tempo, sendo estes objetivos algumas vezes conflitantes (por exemplo, racionalização de 

recursos, tempos de resposta, restrições do processo etc.). Assim, a tomada de decisão acaba 

sendo uma tarefa difícil pela inexistência de informações e nos casos em que são encontradas 

experiências e informações, elas podem acabar sendo mal aplicadas devido à falta de orientação 

aos objetivos. As seguintes consequências se devem à escolha de um modelo de manutenção 

não alinhado à gestão de sobressalentes: 

Níveis baixos de produtividade, competitividade e confiabilidade 
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Gestão ineficiente de sobressalentes. A seleção de estratégias inadequadas para o tipo da 

atividade levada em consideração poderia causar uma demanda precipitada de peças não 

necessárias e uma utilização ineficiente do capital humano, gerando perda de tempo com 

atividades que não agregaram valor aos processos. Além disso, provocar-se-ia um mal 

desenvolvimento dos processos; 

Aumento de falhas.  Não possuir um modelo adequado de manutenção, que considere 

cada elemento possível para aplicação na unidade produtiva, ocasionaria um aumento 

precipitado de falhas dentro dos processos relacionados, e uma baixa resposta para reorganizá-

los a tempo.  

Aumento dos custos operacionais. Como ocorre em todo processo desorganizado e 

ineficiente, os custos para a aquisição de peças de reposição, mão-de-obra, qualidade dos 

produtos e/ou serviços etc., seriam incrementados consideravelmente, fazendo com que o 

departamento de manutenção tenha um forte peso para o desenvolvimento da unidade 

produtiva.  Finalmente, os níveis baixos de produtividade e competitividade são reflexos diretos 

da escolha errada de estratégias de gestão de sobressalentes e de manutenção, somada à falta de 

conhecimentos para identificar os critérios de avaliação. 

1.2. Objetivos  

1.2.1. Objetivo geral 

Esta pesquisa tem como finalidade a estruturação e a validação de uma política de 

manutenção com o intuito de garantir a viabilidade de ser integrada com uma política da gestão 

de sobressalentes, permitindo estabelecer ferramentas para o melhoramento de unidades 

produtivas, segundo as características e restrições que estas possuem. Além, o desenvolvimento 

de um modelo multicritério que trata de forma mais apropriada a zona de conflito entre os 

critérios custo de serviço (CS) e manutenções não programadas (UM) da política de Piggyback. 

1.2.2. Objetivos específicos 

Para alcançar o objetivo geral proposto será necessário atingir os seguintes objetivos 

específicos. 

 Estudo e modelagem da política de manutenção preventiva de Piggyback; 

 Elaborar um referencial teórico sobre modelagem multicritério que aborde zonas de 

conflito entre critérios de interesse e que permita estabelecer conceitos de importância 

para a definição do método multicritério a ser utilizado; 
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 Elaborar a modelagem multicritério da zona de conflito entre os critérios custo de 

serviço e manutenções não programadas da política de Piggyback, para o 

estabelecimento do intervalo de manutenção preventiva segundo as preferências do 

decisor;   

 Elaborar e documentar um referencial teórico sobre políticas de manutenção que 

envolvem a gestão de sobressalentes mediante a revisão de literatura, que permita 

estabelecer conceitos de importância que levem à sua integração; 

 Propor e documentar uma política integrando o modelo de manutenção Piggyback 

referente ao um modelo específico com a gestão de sobressalentes; 

1.3. Justificativa  

A globalização da indústria e do comércio trouxe grandes mudanças na teoria e na prática 

das operações da manutenção. Com isso, ampliou-se a perspectiva sobre como os custos de 

intervenções, para manter as unidades produtivas funcionando eficientemente, podem ser 

traduzidas como fontes de geração de valor. 

Para isso, é necessário estabelecer uma estratégia organizacional que, sincronizada com 

os processos chaves das organizações, garanta ótimos níveis de serviço além da criação de 

vantagens competitivas. Este aspecto é reconhecido como uma das características mais 

importantes das organizações de sucesso e torna-se uma habilidade vital para a sobrevivência 

das empresas no mercado (SOROOSHIAN et al., 2013).  

No que se refere à manutenção e a gestão de sobressalentes, segundo Kennedya (2002), 

a manutenção e os inventários separadamente não são o produto intermediário ou final para o 

cliente. Assim, o número de peças de reposição e estoque é determinado pela demanda, advinda 

da manutenção corretiva, bem como da preventiva. Encontra-se, assim uma ligação forte entre 

aqueles dois conceitos, cuja finalidade é garantir o funcionamento da produção e que os 

processos produtivos sejam mais eficientes; portanto devem ser considerados simultaneamente. 

Em comparação com a otimização sequencial dos modelos propostos por Kabir & Al-

Olayan (1996), nos quais relataram uma melhora notável no custo total devido ao método de 

otimização conjunta entre a manutenção e à gestão de sobressalentes, mostram que a 

dependência de partes de substituição foi condicionada pela política de manutenção utilizada. 

Essa situação, é também descrita, nos estudos realizados por Haque (2000) e Brown & Proschan 

(1983), que demonstraram que uma política otimizada fornece melhores resultados que políticas 

otimizadas sequencialmente. Sendo assim, este trabalho visa a integração de modelos de 
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manutenção com a gestão de sobressalentes, buscando encontrar resultados semelhantes aos 

apontados nos trabalhos supracitados. 

1.4. Metodologia  

O presente trabalho de pesquisa será desenvolvido considerando três fases principais que 

permitem estabelecer o fluxo lógico do estudo, o uso e manipulação das ferramentas de gestão, 

indo desde a descrição da uma situação possibilitada pelas fontes bibliográficas disponíveis até 

a validação dos modelos mediante a exploração de dados simulados. 

A primeira fase faz referência à identificação das características que se apresentam nos 

modelos referentes à manutenção, dentro dos quais percebe-se o problema, e para o qual será 

estabelecido um estado da arte sobre definição e evolução dos diferentes modelos de 

manutenção que englobam a gestão de sobressalentes, incluindo: uma caracterização sobre 

dados atuais e práticas em unidade produtivas; a importância da gestão de sobressalentes, e 

finalmente, fazendo referência à modelagem da manutenção como a gestão de sobressalentes, 

que é um ponto central da pesquisa. 

A segunda fase foca-se na seleção dos modelos de manutenção. Ao mesmo tempo, será 

selecionado o modelo de gestão de sobressalentes que seja adequado para ser integrado ao 

modelo de manutenção. Para isto, serão utilizadas as informações reunidas durante a fase 

anterior. 

A terceira fase é completamente exploratória, na qual se levará a integração do modelo 

de manutenção com o modelo de gestão de sobressalentes. Uma vez feito isso, serão realizados 

testes de aplicação no modelo proposto em situações simuladas – que não devem fugir da 

realidade das unidades produtivas – para obter conclusões sobre as vantagens que se obtém do 

modelo proposto.  

1.5. Estrutura da Dissertação  

O presente trabalho de pesquisa está composto por cinco capítulos: 

Capítulo I: Apresenta a introdução d o problema a ser abordado pela pesquisa e uma visão 

geral da relação das atividades de manutenção com a gestão de sobressalentes. O objetivo geral 

e os objetivos específicos, que serão desenvolvidos na evolução da pesquisa. 

Capítulo II: Proporciona elementos conceituais que suportam o trabalho de pesquisa, 

incluindo noções relevantes sobre os modelos de manutenção e a gestão de estoques no 

ambiente da manutenção, conceitos principais sobre as atividades de manutenção, a 
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probabilidade na manutenção e a abordagem de modelos de apoio à decisão multicritério 

(MCDA).    

Capítulo III: Trata-se do processo de avaliação das alternativas referentes aos intervalos 

de manutenção por meio dos critérios, taxa de manutenções não programadas (UM) e taxa de 

custo de serviço (CS), usando o método de decisão multicritério MAUT, para o modelo de 

manutenção preventiva Piggyback descrita por Liang (1985). 

Capítulo IV: Desenvolve-se a integração do modelo manutenção preventiva Piggyback 

com o modelo de gestão de sobressalentes, particularmente no caso da Revisão contínua. 

Apoiando-se na simulação das diferentes situações, apresenta-se a avaliação dos custos do 

modelo integrado e determinam-se os períodos em que a unidade produtiva deve ser parada e o 

número de manutenções não programadas que devem ser feitas. Como complemento, o capítulo 

apresenta as análises de sensibilidade realizadas sobre o modelo integrado de manutenção com 

a gestão de sobressalentes, segundo cenários estabelecidos pelo autor que proporcionam 

mudanças nos elementos relevantes do modelo, como são a quantidade de peças armazenadas 

e os intervalos de manutenção. 

Finalmente, no capítulo V são apresentadas as conclusões da presente pesquisa, assim 

como algumas sugestões para trabalhos futuros. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO E BIBLIOGRAFICO 

Nesta seção apresentam-se diferentes conceitos e métodos científicos que fundamentam a 

concepção e o desenvolvimento do projeto de pesquisa. Considerando que o estudo se concentra 

na proposta de uma ferramenta gerencial-operacional focada em quatro aspectos específicos, a 

saber: Manutenção, Gestão de armazenagem, Modelagem e Modelos de apoio à decisão 

multicritério, estes tópicos serão aprofundados até alcançar um referencial que proporcione uma 

fácil compreensão do presente texto. Para concluir este capítulo, um sumário das informações que 

fundamentam a ligação entre as noções anteriormente expostas será apresentado. 

2.1. Manutenção 

Segundo a British Standards Institution (1984), a manutenção pode ser definida como a 

combinação de todas as ações administrativas e técnicas associadas, destinadas a manter um item 

ou sistema, ou ainda a restaurá-lo para um estado em que ele possa desempenhar a função 

necessária.  

Essa definição envolve a importância da função de manutenção e também da gestão de 

manutenção, que tem crescido consideravelmente. Esse fato deve-se principalmente ao aumento 

da mecanização e automatização em plantas produtivas, levando à diminuição da quantidade de 

pessoas envolvidas nos processos, de forma a se realizar investimentos de capital em equipamentos 

e infraestruturas para os processos produtivos (DEKKER, 1996). Como resultado dessas ações, o 

custo da manutenção foi tomando uma maior fração dentro dos custos totais da operação.  

No entanto, a principal questão enfrentada pela gestão da manutenção é se produz de forma 

eficaz, em termos de contribuição para os lucros da empresa, e de forma eficiente, envolvendo os 

recursos humanos e materiais utilizados. É por isso que atualmente é tão importante que as 

organizações se autoanalisem de forma a visualizarem se suas estratégias de gestão de manutenção 

são coerentes e alinhadas com o que está evidente no mercado.  

A utilização das estratégias nas atividades de manutenção é principalmente estabelecida 

através de modelos. Basicamente, um modelo de manutenção é um modelo matemático em que 

custos e benefícios de manutenção são quantificados até que um balanço ótimo entre ambos seja 

obtido (DEKKER, 1996). A área encarregada da otimização da manutenção foi desenvolvida na 
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década de sessenta por pesquisadores como Barlow, Proschan, Jorgeson, McCall, Radner e Hunter, 

que buscaram o balanço entre as perdas e ganhos e definiram as primeiras políticas de manutenção 

bem conhecidas como a “substituição por idade” e a “substituição por bloco”. 

 Mais adiante, na década de 70, as políticas foram evoluindo conforme as necessidades que 

os pesquisadores identificavam nas atividades industriais. Ao mesmo tempo, surgiram novos 

conceitos de manutenção tais como “manutenção produtiva” e “manutenção centrada na 

confiabilidade”, as quais são a base para o desenvolvimento das políticas adotadas atualmente 

(SIQUEIRA, 2005).   

Assim, entende-se a gestão da manutenção como a política que inclui todas aquelas 

atividades destinadas a determinar os objetivos e as prioridades de manutenção como também das 

estratégias (CRESPO et al., 2006.). Com isto, facilita-se o planejamento, programação e controle 

da execução da manutenção, procurando ter os processos sob controle, assim como a exploração 

de melhoras contínuas destes processos. 

2.1.1. Tipos de Manutenção 

Em termos usuais, o conceito da manutenção está ligado à existência da falha, sendo por isto 

que grande parte dos autores estabelece as classificações dependendo do momento em que ela 

aconteça. A seguir, apresenta-se um breve resumo das principais classificações. 

A classificação proposta por Pham et al. (1996) é baseada no grau para o qual as condições 

de operação do sistema são restauradas pela manutenção, sendo divididas conforme a Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 - Classificação da manutenção segundo o grau de restauração do sistema 

Fonte: Pham et al. (1996) 

Outra categorização da manutenção está baseada na programação da mesma e ocorre 

agrupando as atividades de manutenção, onde as ações seguem critérios de tempo que podem ser 

horas de operação, idade do equipamento, tempo desde a última manutenção ou outros critérios 
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relacionados ao tempo, tais como quantidade de atuações, quantidade de quilômetros rodados etc. 

Essa categorização é dividida conforme a Figura 2.2 

 

Figura 2.2 - Classificação da manutenção segundo a Programação da mesma. 

Fonte: Pham et al., (1996) 

Detalhando um pouco as duas formas, tem-se: 

 Manutenção Programada: São atividades que podem ser previstas com antecedência, 

portanto, passarão por um agendamento e por um planejamento mais elaborado; 

 Manutenção Não Programada: Atividades que são realizadas conforme o surgimento 

de uma necessidade inesperada.  

Com o passar dos anos se estabeleceu uma classificação baseada em três categorias que 

generalizam a atuação da manutenção de acordo com o instante em que a falha acontece, e que tem 

sido utilizada como base para a criação de políticas de manutenção. A Figura 2.3 apresenta essa 

classificação. 

 

Figura 2.3 - Tipo de manutenção segundo o instante em que acontece a falha 

Fonte: Pham et al., (1996) 

  Detalhando esta classificação, pode-se fazer a seguinte descrição: 

 Manutenção corretiva (MC): É qualquer atividade de manutenção que exija a correção de 

uma falha ocorrida ou que estejam em processo de ocorrência (Moubray, 1997). Esta 

atividade pode consistir em reparo, restauração ou substituição de componentes. Uma das 

desvantagens desse tipo de manutenção é a necessidade de manter um estoque caro de peças 
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sobressalentes a fim de não atrasar ainda mais a recomposição do equipamento (GENTO, 

2004). 

 Manutenção Preventiva (MP): Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), a definição para MP é “Manutenção efetuada em intervalos predeterminados, ou 

de acordo com critérios prescritos, destinados a reduzir a probabilidade de falha ou a 

degradação do funcionamento de um item” (ABNT, 1994). As atividades de manutenção 

preventiva incluem também a verificação dos equipamentos, mudanças de óleo, 

lubrificação etc. Distinguem-se dois tipos de manutenção preventiva, a manutenção 

preventiva sistemática e a manutenção preventiva condicionada. O'connor (2005) aponta 

que a manutenção preventiva busca reter o sistema, que está em estado operacional ou 

disponível, para a prevenção de falhas que podem ocorrer. A manutenção preventiva 

influencia diretamente a confiabilidade e é planejada para ser executada num instante 

predeterminado.  

Na manutenção preventiva sistemática as revisões ou substituições de itens são efetuadas 

segundo um programa preestabelecido, segundo o tempo ou o número de unidades de utilização 

(ex.: quilômetros, ciclos etc.); e que, por sua vez, segundo Daming Lin et al. (2001), divide-se em 

manutenção preventiva periódica e sequencial.  

Por sua vez, na manutenção preventiva condicionada a manutenção é executada se um 

diagnóstico revelar um determinado grau de degradação. Essa envolve a monitorização regular das 

condições mecânicas atuais, e providencia os dados requeridos para assegurar o máximo intervalo 

de tempo entre reparações. 

 Manutenção preditiva: Basicamente, é baseada num programa de manutenção preventiva 

que monitora outra variável diferente da variável tempo. E que segundo a ABNT “é a 

manutenção que permite garantir a qualidade de serviço desejada, com base na aplicação 

sistemática de técnicas de análise, utilizando-se meios de supervisão centralizados ou de 

amostragem, para reduzir ao mínimo a manutenção preventiva e diminuir a manutenção 

corretiva” (ABNT, 1996). A manutenção preditiva também é conhecida por manutenção 

baseada na condição, em cuja finalidade é determinar o real estado do equipamento. Dessa 

forma, uma vez que se identifique o estado real do equipamento, pode-se decidir por fazer 

uma ação corretiva imediatamente, ou fazer uma preventiva após um determinado tempo. 
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Por último, segundo Pham (1996), a manutenção pode ser classificada simplesmente em duas 

categorias, a manutenção corretiva e a manutenção preventiva, já que a primeira atua quando o 

sistema falhou, e a manutenção preventiva quando o sistema continua operante. 

2.1.2. Políticas e Modelos 

Uma política de manutenção basicamente é composta pela seleção e integração dos tipos de 

manutenção expostos no literal 2.1.1 e o estabelecimento de parâmetros que deem lugar à sua 

utilização. Assim, para compor um programa de manutenção é necessário estabelecer as políticas 

que serão utilizadas durante os procedimentos de inspeção e/ou reparação do equipamento para 

mitigar as consequências que possam ser causadas pelas falhas.  

Para o estabelecimento das políticas é necessário combinar os tipos de atividades de 

manutenção, anteriormente apresentadas, tendo como objetivo a melhoria do desempenho do 

sistema por meio da diminuição de falhas, buscando como principal resultado um aumento na 

confiabilidade do equipamento e a redução dos custos. 

Devido a sua grande importância para a redução da probabilidade das falhas e 

consequentemente, a redução dos custos de operação, o tema da substituição de equipamentos é 

um tema amplamente desenvolvido. O termo substituição utilizado nesse texto faz referência à 

troca de uma peça por outra idêntica, não devendo ser confundido com o termo substituição 

empregado em outras áreas, uma vez que ele pode se referir à agregação de melhorias à peça 

substituída.  

Segundo Almeida et al., (2001), existem duas abordagens principais para políticas de 

substituição, que são a substituição por idade e a substituição em blocos, conforme apresentado na 

Figura 2.4. 

 

Figura 2.4 - Principais políticas de substituição 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

Na substituição por idade, o item é substituído quando: alcança uma idade pré-fixada de 

substituição T, ou quando ocorre a falha do mesmo. Já na substituição em Bloco, todos os 
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componentes de um bloco do sistema são substituídos ao mesmo tempo e em intervalos fixados. 

Se algum componente do bloco falhar, o mesmo é substituído sem que haja qualquer interrupção 

no programa das substituições subsequentes, ou seja, na substituição em bloco, diferente da 

substituição por idade, não há reagendamento. 

No que se refere propriamente aos modelos de manutenção preventiva, há várias aplicações 

desse modelo, algumas considerando a substituição preventiva do item, outras considerando além 

da substituição, a realização de inspeções, sendo uma combinação dos diferentes componentes que 

são mostrados na Figura 2.5. 

 

Figura 2.5 - Principais componentes dentro de modelos de manutenção preventiva 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

Acrescenta-se que a dificuldade que é encontrada nos modelos de manutenção ocorre por não 

se perceber facilmente se os modelos de substituição se aplicam a componentes, a sistemas ou a 

ambos. 

2.2. Modelagem 

A modelagem do sistema acontece, em primeiro lugar, pela escolha do processo que descreve 

a ocorrência de avarias nos equipamentos que integram o sistema e pela representação do efeito 

que as intervenções preventivas originam na taxa de avarias dos equipamentos. Em segundo lugar, 

é feita a construção de diversos ambientes para os estados possíveis do sistema, os quais permitirão 

avaliar e determinar qual estado foi atingido e quais das ações devem ser seguidas.  

Na maioria dos modelos procura-se minimizar o custo total de manutenção, contudo existem 

outros que procuram minimizar o tempo de parada do equipamento ou maximizar a 

disponibilidade, que posteriormente reflete-se nos custos de operação. Muitos desses utilizam 
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Políticas de Substituição  

Baseada 
em

Idade Após N revisões 

Em bloco

Tempos fixos

Inspeções

Prognóstico 
de Falha

Deteção de 
Falhas
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modelos básicos de manutenção preventiva que encontram-se na literatura e que propõem 

diferentes políticas de substituição, por exemplo, a divisão clássica proposta por Ascher (1984), 

que é fundamentada em três tipos de substituição. Esses três tipos são apresentados a seguir: 

Tipo 1: Como é apresentado na Figura 2.6, a substituição do item é feita após o tempo de 

operação atingir o intervalo de tempo pré-estabelecido (T). Este intervalo é visto também como a 

idade do equipamento que deve ser assistido pela atividade de substituição preventiva, embora não 

apresente falhas, ou então quando ocorre uma falha. Esse tipo de política é encontrado também em 

outros trabalhos (CAVALCANTE et al., 2005; BROWN et al., 1983).    

 

Figura 2.6 - Substituição baseada na idade 

Fonte: Ascher et al. (1984) 

Tipo 2: As políticas que consideram a substituição em intervalos de tempo de operação 

constantes e independentes do número de falhas (Makabe et al., 1963) são normalmente utilizadas 

quando tem-se um grande número de equipamentos, que pela sua quantidade é difícil fazer um 

seguimento individual, ou quando o custo de fazer o registro é muito alto. Sem importar que 

aconteça uma falha e seja seguida pela substituição corretiva, mantem-se o intervalo de substituição 

preventiva. Esta política é conhecida como substituição por bloco.  Ver Figura 2.7. 
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Figura 2.7 - Substituição em Bloco 

Fonte: Ascher, H.et al., (1984)  

Tipo 3: A substituição ocorre após um número anteriormente especificado de falhas. Depois 

que cada uma destas falhas ocorrerem, o sistema sofre uma reparação mínima e, após o número de 

avarias pré-estabelecido ser atingido o sistema é substituído (MAKABE et al., 1963). 

Existem, além das políticas anteriormente descritas, outras que introduzem algumas 

alterações às de tipo 1, 2 ou 3 e outras que são combinações dessas políticas. Sendo assim, para 

que possa ser criado um modelo de manutenção, o pesquisador avalia as causas de acordo com o 

problema a ser abordado, para com isto realizar a seleção das políticas envolvidas no 

desenvolvimento do modelo, conseguindo alcançar os objetivos preestabelecidos (reduzir custo, 

aumentar a confiabilidade etc.).  

2.3. Gestão de Sobressalentes 

O termo “Sobressalente” segundo Pimpão (2008) é referido às peças de substituição que são 

armazenadas para que, em caso de avaria ou defeito, a empresa esteja capacitada para solucionar o 

problema em causa. Dentro desta definição existem dois tipos de peças sobressalentes, descritas a 

seguir: 

 Itens reparáveis - são unidades que podem ser recuperadas, isto é, em caso de avaria a 

peça é substituída por uma semelhante e a que apresenta falha procede para o centro de 

reparação, para posteriormente ser reposta no armazém; 

 Itens consumíveis ou descartáveis - são unidades que são diretamente descartadas e 

substituídas por outras que estejam em stock. 
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A função principal da gestão de sobressalentes está baseada na garantia de continuidade 

operacional, mas os mesmos deverão ser analisados para minimizar o valor monetário investido. 

Normalmente, a análise dos sobressalentes é efetuada de maneira generalizada, com o mesmo 

grau de importância para todos os itens. Esta forma de gestão não traz resultados satisfatórios; é 

necessário calcular o custo em manter estoque de cada item e o custo na falta do mesmo e, a partir 

disso, definir os sobressalentes e a quantidade que deve ser mantida em estoque. Isto é também 

apresentado por Chiavenato (1991), que ressalta a importância de possuir estoques adequadamente 

dimensionados, pois excessos geram altos custos, enquanto níveis extremamente baixos podem 

gerar paradas de produção que geram gastos ainda maiores.  

No que se refere à política de provisionamento de reposição em Zohrul et. al., (1996), os 

autores afirmam que “a política de substituição não pode ser ignorada, uma vez que as peças 

sobressalentes são solicitadas e realizadas em quantidade limitada, e o tempo de aquisição muitas 

vezes não pode ser negligenciado”.  

A diversidade das características de controle operacional de peças de reposição é tomada 

como base para apoiar o planejamento e projeto de um sistema de logística de peças de reposição, 

monitorando quatro características da manutenção de peças de reposição, que segundo Huiskonen 

(2001) são criticidade, especificidade, padrão de demanda e valor das peças. Elas podem ser 

discutidas em termos de seus efeitos sobre elementos de sistema logístico entre os que se 

encontram: estrutura de negócio, posicionamento de materiais, responsabilidade de controle e 

principais controles. 

2.3.1. Logística 

Os requerimentos do planejamento logístico de partes de reposição diferem de outros 

materiais, principalmente porque os requerimentos de serviço como os efeitos de fora de estoque 

podem ser notáveis, a demanda por peças pode ser extremadamente esporádica e dificulta a 

previsão, e os preços de peças individuais pode ser muito alto. Além disso, uma falha que demande 

um sobressalente, quando já não há mais, pode repercutir em custos extremamente altos, relativo à 

parada da planta. 

Segundo o Council Logistics Management (1998) o termo de logística é definido como o 

processo que faz parte da cadeia de suprimentos, designado a planejar, implementar e controlar a 

eficiência e efetividade do fluxo de produtos (serviços e/ou informação) desde o ponto de origem 
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até o ponto de consumo, de forma que os requerimentos dos clientes internos e/ou externos sejam 

alcançados. Isso, em “SevenR´s of logistics”, é descrito como a atividade que garante a 

disponibilidade dos produtos corretos, na quantidade e condição certas, no lugar adequado, no 

tempo esperado para o cliente que os solicitou e com o preço apropriado (SHAPIRO et al., 1985). 

Uma das definições que consegue agrupar os diferentes pontos de vista desde a manutenção 

pode ser encontrada em Browesox et al., (2009), que define o conceito de logística como a atividade 

de gestão e integração de elementos – que envolve informações, transporte, estoque, 

armazenamento, manuseio de materiais e embalagem etc. – que criam valor para a organização da 

maneira mais eficiente e com o menor custo possível. 

2.4. Modelos de Apoio à Decisão Multicritério  

As organizações constantemente enfrentam decisões que são cruciais para seu nível de 

sucesso com situações nas quais os personagens responsáveis pela tomada de decisões necessitam 

enfrentar um grande desafio: escolher a alternativa mais adequada em um cenário que considera 

vários objetivos relacionados, e que não se encontrem expressos na mesma unidade ou que não 

possuem o mesmo comportamento. Para confrontar problemas com características descritas 

anteriormente, surge como ferramenta, o enfoque de decisão multicritério, que define a decisão 

como a escolha de uma opção dentro de um conjunto de alternativas possíveis sob a influência de 

pelo menos dois parâmetros (qualitativos e/ou quantitativos) conflitantes (Gomes et al., 2009). 

Para fazer a escolha da alternativa que melhor atende os critérios e às preferências marcadas 

no processo decisório, segundo Mustajoki (2007) a Análise de Decisão Multicritério (MCDM) 

representa uma abordagem estruturada que estuda problemas com um grande número de atributos 

e alternativas associados. O ponto de vista de Almeida et. (2015) estabelece que os métodos 

MDCM estudam as circunstâncias em que não são possíveis expressar os critérios de seleção em 

uma única unidade de medida. Esses métodos serão os que suportam teoricamente a escolha das 

alternativas, segundo as características dos problemas que se desejam resolver. 

Os modelos de apoio à decisão são representações simples de situações reais, que baseados 

em expressões analíticas e métodos matemáticos facilitam a identificação de decisões consistentes. 

Um assunto importante para a construção do modelo que será usado é a seleção do método de 

multicritério de suporte, para o qual, deverá ser considerada uma série de aspectos, como: 

características do contexto que envolve o processo de decisão, o tipo de problemática que se deseja 
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solucionar; a estrutura de preferências do decisor (Almeida et al., 2015) e o tipo de informação 

disponível, entre outros. A seguir são apresentados os tipos de problemáticas que o decisor pode 

ter alguma inclinação para a apresentação das alternativas em relação aos resultados.  

2.4.1. Problemáticas Multicritério 

Para a construção de modelos e aplicação dos métodos multicritério é importante entender e 

identificar corretamente o tipo de problemática que a situação estudada apresenta. Segundo Roy 

(1996) e Almeida et (2015), as problemáticas podem ser classificadas da seguinte forma: 

 Problemática de escolha (α): Seu objetivo é esclarecer a decisão pela escolha de uma única 

alternativa dentre um subconjunto de ações previamente restrito que contém as melhores 

opções (ou as mais satisfatórias). 

 Problemática de classificação (β): Seu objetivo é auxiliar a tomada de decisão mediante a 

alocação de alternativas em categorias (ou classes) específicas.  

 Problemática de ordenação (γ): Sua finalidade é esclarecer a decisão por um arranjo obtido 

pelo reagrupamento de todas, ou uma parte (as consideradas melhores), do grupo inicial de 

alternativas.  

Problemática de descrição (δ): É utilizada para auxiliar a tomada de decisão mediante uma 

descrição apropriada – em linguagem simples – das alternativas que pertencem à análise, assim 

como uma descrição das consequências associadas a cada uma delas. 

Para Almeida (2013), a problemática de portfólio também deve ser considerada, a qual 

pretende escolher do grupo inicial de alternativas, um subconjunto de opções que satisfaçam os 

objetivos e as restrições existentes. Esta problemática é muito utilizada no setor de gerenciamento 

de projetos, durante a etapa de pré-seleção de iniciativas a serem executadas.  

Finalmente, se ressalta-se que as problemáticas mencionadas antes possuem uma 

dependência entre elas, por exemplo, a problemática de ordenação pode ser a base para a resolução 

de problemáticas de escolha ou incluso de classificação (ALMEIDA et al., 2015) 

2.4.2. Classificação dos métodos multicritério 

Na literatura, existem diversas formas de classificação dos métodos que ajudam à tomada de 

decisões, chamados de métodos de apoio à decisão. 
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A classificação pode ser feita considerando as características do conjunto de alternativas e o 

tipo de agregação que utilizam. Para Roy (1996) e Vincke (1992), a divisão dos métodos 

multicritério pode feita em três grupos definidos: 

 Métodos de critério único de síntese: Destacados pela Escola Americana, são aqueles que 

realizam uma comparação global de todas as alternativas e têm como resultado final a 

agregação de todos os objetivos/critérios considerados em uma única função valor, ou 

utilidade. Geralmente trabalham com espaços de alternativas discretos (fazendo uma 

exceção na aplicação do MAUT (Teoria da Utilidade Multiatributo, do inglês Multi-

Attribute Utility Theory), proposto por Keeney (1976), que pode ser aplicado em situações 

com conjuntos de alternativas contínuos.  

 Métodos de sobreclassificação (Outranking): Referenciados pela Escola Francesa, são 

denominados também como métodos de superação ou subordinação e estão baseados na 

comparação par a par das alternativas na procura de relações de sobreclassificação. Dentro 

desta categoria, encontram-se os métodos da família ELECTRE (Elimination Et Choix 

Traduisant la Realité) e os da família PROMETHEE (Preference Ranking Organization 

Method for Enrichment Evaluations). 

 Métodos Interativos: Fazem referência ao processo constante de interação entre o analista 

e o decisor durante a construção do modelo e a elicitação de preferências. Estes métodos 

permitem que o decisor acompanhe passo a passo as consequências que suas preferências 

vão trazendo sobre as soluções geradas ALMEIDA (2013). Nesta categoria, os problemas 

multicritério podem ser de natureza contínua ou discreta e como exemplos estão os métodos 

PLMO (Programação Linear Multiobjetivo). 

2.4.3. Construção de modelos de apoio à decisão multicritério 

O conhecimento e uso dos métodos multicritério estão fortemente relacionados, o que quer 

dizer que, se não se possui um entendimento adequado da estrutura axiomática dos métodos e se 

não se tem a suficiente experiência na sua aplicação, a atividade de construção de modelos torna-

se difícil e, às vezes, até impossível. ALMEIDA (2013). 

French et al., (1978) propõe que a identificação de soluções mediante a modelagem de 

situações reais está basicamente definida por três etapas:  
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 A primeira chamada de etapa de transição, na qual a situação é levada do mundo real 

para o mundo de expressões analíticas e modelos matemáticos;  

 A segunda é baseada na procura de soluções com a aplicação dos modelos 

construídos, denominada etapa de modelagem;  

 Finalmente, a terceira, implementação das soluções encontradas no contexto real.  

Assim, a construção de modelos deve ser concebida como uma série de atividades que 

permitem a especificação dos elementos do problema de forma contínua e que permite 

refinamentos sucessivos sempre que sejam considerados necessários.  

Para que as pessoas envolvidas no processo se sintam arranjadas com o trabalho realizado e 

o resultado obtido, os modelos devem procurar utilizar uma linguagem simples e que sejam 

entendíveis para levar sua fácil aplicação, restringindo os erros de interpretação, sem abrir mão da 

precisão. Sem que a seguinte sequência seja uma imposição, Almeida (2013) propõe doze 

atividades para realizar a modelagem simples. Estas são agrupadas em três grandes blocos de 

atividades e concordam com French (1978) (ver Figura 2.8). 
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Figura 2.8 - Construção de modelos de apoio à decisão multicritério 

Fonte: Autor (2015) 

A primeira fase (Preliminar) é a estruturação do problema, durante a qual serão 

desenvolvidas as seguintes atividades: Caracterização dos decisores, incluindo quem e quantos são; 

identificação de objetivos que desejam ser contemplados na procura de uma solução; 

estabelecimento dos critérios/atributos – eles deverão ser mesuráveis, operacionais e 

compreensíveis; definição do tipo de problemática e estabelecimento da estrutura do espaço de 

ações (discreto ou contínuo, conhecido completamente ou parcialmente, etc.); e finalmente a 

identificação dos fatores presentes na situação, mas que não são controláveis pelo decisor 

(chamados de Estado da Natureza). 

A segunda fase é o processo de modelagem. Inicialmente é realizada a construção da 

estrutura de preferência do decisor (ou decisores), a qual, em conjunto com a informação reunida 

na fase anterior, permitirá definir o método multicritério a utilizar. Posteriormente, a avaliação 

intercritério e intracritério é concretizada segundo o procedimento estipulado pelo método 

escolhido. 

•Características dos decisores.

• Identificação dos objetivos.

•Estabelecimento dos critérios.

•Definição da problemática e do espaço de ações.

• Identificar fatores não controlados (estado da 

natureza)

Fase 1

Preliminar 

•Modelagem da estrutura de preferências.

•Avaliação intra-Critério.

•Avaliação Inter-critério.

Fase 2
Modelagem

•Avaliação global de alternativas.

•Análises de sensibilidade.

•Análises de resultados e recomendações.

• Implementação da decisão.

Fase 3 
Finalização
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A terceira fase (Finalização) refere-se à entrega dos resultados obtidos. As atividades 

começam com a avaliação do conjunto de alternativas, previamente selecionadas, utilizando o 

método e os critérios escolhidos. Em seguida, realizam-se análises de sensibilidade na procura dos 

efeitos sobre o modelo que poderiam ser provocados por mudanças nos parâmetros definidos. 

Logo, é possível analisar os resultados obtidos e fazer relatórios finais que incluam recomendações 

importantes para o futuro, para que a atividade de implementação da solução possa ser iniciada. 

Segundo estabelece o autor, durante a realização de qualquer uma das etapas apresentadas, 

se o analista julgar necessário, será possível regressar a atividades anteriores com o propósito de 

incluir elementos ou fazer mudanças que enriqueçam o modelo. Esta característica de ajuste 

contínuo é válida para tantas vezes que o processo de construção julgue adequado. 

2.4.4. Teoria da Utilidade Multiatributo - MAUT 

A Teoria da Utilidade Multiatributo conhecida por MAUT (do inglês Multi-Attribute Utility 

Theory) derivou da Teoria da Utilidade descrita por Daniel Benoulli em 1738 como uma forma 

para medir preferências, e com o trabalho de Jhon Von Neuman e Oskar Morgenstern, em 1944, 

intitulado “Theory of Games and Economic Behaviour” foi um marco na teoria da utilidade para 

Almeida (2013). 

Keeney & Raiffa (1976) foram os responsáveis por introduzirem o conceito de mensurar a 

utilidade de cada alternativa constituinte do conjunto de alternativas presentes à resolução do 

problema, constituído de múltiplos atributos através da formulação de uma função matemática.  No 

momento que se constrói a função utilidade obtém-se um modelo matemático que descreve 

preferências.  

Para Ferreira (2009), esta quantificação é realizada através da função utilidade, que 

representa um indicador que associa as dimensões das consequências a um índice de desejabilidade. 

Assim, o objetivo é encontrar a função utilidade multiatributo que represente as preferências do 

decisor de acordo com seus parâmetros, no qual a função de utilidade é definida em um conjunto 

de consequências. 

De acordo com Keeney & Raiffa (1976) existem duas análises principais referentes ao 

tratamento das alternativas para o método MAUT: a função de utilidade aditiva e a função de 

utilidade multiplicativa.  
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Para a obtenção da função de utilidade multiatributo U (x, y), quando se trata da avaliação de 

dois atributos, (x e y), deve-se considerar os estudos de independência em utilidade. Para cada 

condição de independência há uma forma analítica para a função de utilidade Multiatributo. A 

mútua independência em utilidade entre as variáveis x e y é a condição para o uso da forma analítica 

multilinear para esta função. Para verificar se existe a independência em utilidade, deve-se verificar 

se os valores dos equivalentes certos para as loterias de uma das variáveis, x por exemplo, não se 

alteram em relação à variável y.  

Keeney & Raiffa (1976) sugerem que este processo seja feito na forma de questionamentos 

ao decisor para encontrar a indiferença entre os critérios, e com isto poder usar a função utilidade 

apresentada na equação 2.1 às suas constantes de escala na equação 2.2 

 𝑈(𝑥, 𝑦) = 𝑘𝑥𝑈(𝑥) + 𝑘𝑦𝑈(𝑦) +  𝑘𝑥𝑦𝑈(𝑥)𝑈(𝑦) = 1       ( 2.1 ) 

 𝑘𝑥 +  𝑘𝑦 +  𝑘𝑥𝑦 = 1            ( 2.2 ) 

Encontra-se também a forma aditiva mostrada na equação 2.3 e que é mais simples e 

largamente utilizada (Belton & Stewart, 2002) e é justificada nos casos em que se encontra a 

condição de independência aditiva entre os critérios x e y nas preferências do decisor (Keeney & 

Raiffa, 1976). Esta é a agregação por adição através de uma média ponderada das utilidades 

segundo cada atributo; calcula-se a utilidade Multiatributo para cada critério e, em seguida, os 

valores resultantes da função utilidade são somados, realizando a ponderação dos critérios 

conforme sua importância relativa aos demais (Clemen & Reilly, 2001). Assim, para Keeney & 

Raiffa (1976) o melhor curso da ação é considerado como a alternativa que apresenta a maior 

utilidade esperada.  

Para a utilização da função utilidade aditiva deve-se respeitar a condição de independência; 

isto significa que uma relação de troca ou trade-off entre dois critérios, não pode depender de 

qualquer outro critério (BELTON et al., 2002). Segundo Almeida (2013), para a avaliação da 

independência aditiva entre os atributos, apresenta-se ao decisor as loterias do tipo (melhor-melhor; 

pior-pior) vs (melhor-pior; pior-melhor) para conhecer a sua posição de preferência. Se o decisor 

invariavelmente manifestar ser indiferente entre as opções apresentadas, existirá a independência 

aditiva e com isto poderá ser usada a equação 2.3 onde a constante de escala para a função aditiva 

é mostrada na equação 2.4 
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 𝑈(𝑥, 𝑦) = 𝑘𝑥𝑈(𝑥) + 𝑘𝑦𝑈(𝑦) = 1           ( 2.3 ) 

𝑘𝑥 +  𝑘𝑦 = 1             ( 2.4 ) 

Estas constantes de escala estão associadas à taxa de substituição, que traduz a ideia de 

compensação de ganho em um atributo, quando se perde em outro. As constantes de escala 

dependem também dos valores de referência estabelecidos para o espaço de consequências que 

pode ser obtido a partir das funções das utilidades condicionais e normalizando o espaço de 

consequências.  As definições tratadas neste capítulo serão utilizadas durante o processo da 

modelagem multicritério para a seleção de intervalos de manutenção da política de manutenção 

preventiva Piggyback. 

2.5. Política de Manutenção Preventiva Piggyback  

A política de manutenção preventiva chamada de Piggyback, referente ao modelo 1 proposto 

por Liang (1985), tem as suas raízes na política de manutenção oportunista. Esta política é analisada 

em um sistema composto por dois equipamentos A e B que trabalham em série, onde a falha do 

equipamento A chamado de Piggybackee deve atingir o intervalo de manutenção preventiva pré-

definido para o equipamento B, a fim de dar a oportunidade de fazer a substituição preventiva de 

B denominado de Piggybacker. Assim, o comportamento da política é baseado fundamentalmente 

nos tempos de falha dos equipamentos e no intervalo de manutenção preventiva. A política de 

Piggyback de Liang (1985) foi escolhida por ter uma forma simples, abranger casos comuns da 

indústria e ser economicamente viável para a sua aplicação em unidades produtivas. Por tais razões, 

gera grande interesse para conhecer o seu comportamento ao modificar a forma como as falhas dos 

equipamentos são sucedidas para explorar a sua utilização em outros equipamentos. Liang (1985) 

trata os critérios custo de serviço e manutenções não programadas isoladamente, sem uma 

perspectiva global baseada em ambos critérios, caso contrário ao ocorrido na presente pesquisa.  

No que se refere aos tempos de chegada das falhas, para o equipamento A, são tratados com 

uma distribuição de falhas exponenciais; esta fornece um bom modelo para a fase de vida de um 

equipamento ou item quando a taxa de falha é sempre a mesma, independentemente se o item for 

novo, tenha um ano ou vários anos de idade. O comportamento da distribuição exponencial também 
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é utilizado para representar os tempos de falha em equipamentos complexos em que as falhas não 

são observadas por componente e sim de forma geral (MARSHALL & OLKIN, 2007). 

Os tempos de falha do equipamento B por sua vez, são modelados com uma distribuição 

Weibull, na qual as falhas estão sujeitas à degradação que sofre o equipamento e que se acomoda 

ao período final da vida de um item. Os parâmetros das distribuições utilizadas para modelar os 

tempos de falha dos equipamentos são apresentados na Tabela 2.1.  

Tabela 2.1 - Parâmetros das distribuições para os equipamentos A, B. 

A B 

Exponencial Weibull 

θ = 30 β = 3 

λ = 0,03 ƞ =67,19 

 Fonte: adaptado de Liang (1985)  

A representação gráfica da taxa de falhas para cada um dos equipamentos A e B, para o 

sistema Piggyback proposto por Liang (1985) são expostas na Figura 2.9, em que se observa que a 

taxa de falha do sistema A é constante; sua função de densidade das falhas corresponde a uma 

função exponencial. Já para a distribuição Weibull, que modela os tempos de falha do equipamento 

B, as falhas aumentam ao percorrer o intervalo de manutenção preventiva oportunista, modelando 

assim as falhas produzidas pela degradação sofrida. 
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Figura 2.9 - Taxa de falha dos equipamentos A e B Piggyback 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

Para esta política Liang (1985) apresenta a metodologia para encontrar a quantidade de 

manutenções não programadas (UM) que acontecem, e os custos que poderiam ser incorridos para 

esta política de manutenção oportunista, chamados de custo de serviço (CS). A proposta de Liang 

(1985) estabelece limites de manutenção de T a infinito (T, ∞) o que difere da política original de 

manutenção oportunista com horizontes finitos (n, N). O intervalo T é definido para o equipamento 

B, em que as suas unidades estão em milhares de cópias; este intervalo deve ser atingido pelo 

equipamento A para dar a oportunidade de realizar a manutenção preventiva no equipamento B. A 

seguir estão as suposições a respeito do modelo: 

I. No início, um novo sistema composto pelos equipamentos A e B é instalado. A 

substituição dos equipamentos faz-se por equipamentos idênticos que podem ter 

diferentes tempos de chegada de falhas segundo a distribuição utilizada, e restauram 

o equipamento para tão bom como novo. 

II.  A renovação do sistema ocorre quando o equipamento B é substituído, devido o 

tipo de distribuição que modela a chegada das falhas. 

III. As falhas dos equipamentos são independentes. 

2.5.1. Casos da política  

Em uma política de manutenção oportunista, como o seu nome o indica, deve-se dar a 

oportunidade para fazer a manutenção seja preventiva ou corretiva de um equipamento. Para ter 
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esta chance de intervir o equipamento, deve-se estabelecer desde a política quais são os estados em 

que os equipamentos são atingidos e o sistema renovado. A política de manutenção preventiva 

Piggyback está composta por três casos que acontecem, dependendo das ocorrências das falhas dos 

equipamentos do sistema, e a renovação do sistema ocorre sempre que o equipamento B é 

substituído seja preventiva ou corretivamente.  

Em seguida, serão apresentados os três casos envolvidos na política de manutenção proposta 

por Liang (1985). Em tais casos, o equipamento B é substituído, sendo o caso 3, unicamente, aquele 

em que o equipamento B é substituído preventivamente; por esta razão, a política é chamada de 

política de manutenção preventiva Piggyback. 

Caso 1: Tem-se que poderiam ocorrer falhas do equipamento A antes de se dar uma falha do 

equipamento B e que nenhuma delas atinjam o intervalo T definido. Como é apresentado na Figura 

2.10, em que os equipamentos A1 e A2 resultam falhos antes que o equipamento B falhe, gerando 

assim duas manutenções não programadas em A e uma substituição corretiva de B que dá lugar à 

finalização da vida do sistema 

 

 

  

Figura 2.10 - Caso 1 Piggyback 

Fonte: adaptado Liang (1985) 

Caso 2: Embora algumas falhas do equipamento A aconteçam gerando manutenções não 

programadas, a falha de B se dá anteriormente à falha subsequente de A, que daria oportunidade 

para a substituição preventiva de B. (ponto A4 na Figura 2.11). Dessa forma, o sistema é restaurado 

na falha de B (Figura 2.11). 

T 

A3 A2 A1 

Vida do sistema B 
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Figura 2.11 - Caso 2 Piggyback 

Fonte: adaptado Liang (1985) 

Caso 3: Este é característico da política Piggyback proposta, posto que neste, o equipamento 

A dá a oportunidade de fazer a manutenção preventiva do equipamento B. Como é mostrado na 

Figura 2.12, em  que A1, A2 e A3 representam falhas do componente tipo A, sendo porém A4 o 

instante em que há uma falha de um componente A, posterior ao intervalo T, sem que antes falhe 

o equipamento B, dando assim a oportunidade de fazer a manutenção preventiva do equipamento 

B.  

 

Figura 2.12 - Caso 3 Piggyback 

Fonte: adaptado Liang (1985) 

2.5.2. Tipos de Manutenção  

Os tipos de manutenção utilizados na política de Piggyback são descritos como manutenção 

preventiva e manutenção não programada/corretiva. A ação de manutenção corretiva dá-se quando 

o equipamento falha e precisa de uma ação que devolva o equipamento à condição de operante. Já 

para a manutenção preventiva ocorre quando o equipamento A atinge as condições da política 

Piggyback e dá a oportunidade ao equipamento B de ser substituído. 
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Para o equipamento A, as chegadas dos tempos de falha são modeladas por uma distribuição 

exponencial, cuja característica é a falta de memória. A manutenção corretiva é dada como mínimo 

reparo que leva o equipamento a operante com a condição de “tão ruim quanto antes” ou uma 

substituição do equipamento à condição de “tão bom quanto novo”, que neste caso em particular, 

tem o mesmo significado. 

Para o equipamento B, os tempos de chegada das falhas ser modelado com uma distribuição 

Weibull e será substituído tanto para uma manutenção preventiva como corretiva, levando-o à 

condição de “Tão bom quanto novo”. 

Neste trabalho, devido a avaliação dos sistemas ser baseada na modelagem e simulação de 

sistemas, as manutenções são contabilizadas como eventos nos quais ocorre substituição dos 

equipamentos preventiva ou corretivamente. A métrica das manutenções não 

programadas/corretivas é mostrada como uma taxa que envolve a quantidade de manutenções não 

programadas dos equipamentos A e B pela vida do sistema; esta é apresentada na equação 2.5 

𝑈𝑀 =
   𝑁𝑨+𝑁𝑩

𝐿
               (2.5 ) 

Em que: 

 NA é o número de falhas do item A; 

 NB é o número de falhas do item B; 

 L é a duração esperada do ciclo de vida do sistema 

 

Esta forma de medida é diferenciada à utilizada no artigo escrito por Liang (1985), que utiliza 

equações de probabilidade para encontra-as quantidades. 
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2.5.3. Custos  

Para realizar a avaliação da política de manutenção no que se refere aos custos que poderiam 

ocorrer, é necessário estabelecer quais são os custos envolvidos para fazer uma manutenção 

preventiva ou corretiva. Os dados apresentados na Tabela 2.2 contemplam os tempos das atividades 

que se envolvem durante as ações de manutenção, para os equipamentos A e B, como também os 

custos dos equipamentos, a taxa de trabalho e o número médio de cópias que cada um dos 

equipamentos suporta antes da falha. 

Tabela 2.2 - Custos de manutenção associados aos componentes 

Fonte: Adaptado de Liang (1985) 

Com os dados da Tabela 2.2 e usando as equações 2.6 e 2.7 pode-se encontrar os custos totais 

envolvidos para as ações de manutenção corretiva (Equação 2.6) e preventiva (Equação 2.7)  para 

o equipamento B e o custo de manutenção corretiva para o equipamento A, devido à política que 

só propõe a ação preventiva para o equipamento B. O resumo dos custos totais calculados é 

apresentado na Tabela 2.3  

𝐶𝑀𝐶 =   (𝑡𝑜𝑡 + 𝑡𝑑 + 𝑡𝑟𝑝𝑙) ×  𝑏𝑙𝑟 + 𝑐𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝       (2.6) 

𝐶𝑀𝑃 =   (𝑡𝑟𝑝𝑙)  ×  𝑏𝑙𝑟 + 𝑐𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝         (2.7) 

  

Descrição 
Equipamento 

A B 

C𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝  Custo do equipamento ($) 500 30 

Tot Tempo total (administrativo + viagem + tempo físico da máquina) (hr) 1 1 

Td Tempo de diagnóstico (hr) 0,5 0,6 

Trpl Tempo de substituição (hr) 0,25 0,20 

blr Taxa de trabalho sobrecarregado ($/hr) 55 55 

u Número médio de cópias (mil cópias) 30 60 
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Tabela 2.3 - Custos de manutenção dos equipamentos 

Equipamento 
Manutenção 

Corretiva ($) 

Manutenção 

Preventiva ($) 

A 596,25 - - 

B 129 41 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

 

Como o tempo entre substituições é formado por uma composição de variáveis aleatórias que 

seguem uma distribuição de probabilidade e são independentes, pelo que formam um processo 

renovável, pode-se usar a “teoria de lucro por renovação” apresentada por ROSS (1983) para 

calcular o custo médio de longo prazo por unidade de tempo, denominado aqui de taxa de custo de 

serviço, calculado segundo a equação 2.8, no que se envolve os custos pelas manutenções em 

função da vida do sistema. 

𝐶𝑆 =
𝐶𝑀𝑃+𝐶𝑀𝐶

𝐿
                     ( 2.8 ) 

Em que: 

 CMP é o custo total por manutenções preventivas do item B; 

 CMC é o custo total por manutenções corretivas dos itens A e B; 

 L é a duração esperada do ciclo de vida do sistema 

2.5.4. Modelagem  

Após o estabelecimento dos parâmetros usados para a realização da simulação do sistema 

que envolve os casos mencionados da política de manutenção preventiva Piggyback, dá-se 

continuidade para achar a métrica desta política, que é baseada na taxa de custo de serviço e as 

manutenções não programadas. 

 Para achar as métricas da política foi necessário realizar a modelagem desta, com 100000 

ciclos que representam o comportamento da política estudada mediante os 3 casos estabelecidos e 

que envolve os parâmetros da ocorrência de falhas dos equipamentos e os custos envolvidos devido 

às manutenções dos equipamentos em relação aos intervalos de manutenção anteriormente tratados 

neste documento.  
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2.5.5. Resultados  

 As métricas estabelecidas por Liang (1985) são tratadas separadamente devido ao fato de 

que o nível de importância de cada um deles é baseado no alvo que se pretenda alcançar, minimizar 

ou maximizar tais métricas. Observa-se, porém, um comportamento conflitante entre os critérios. 

De um lado, maiores custos de manutenção e uma baixa taxa de paradas por manutenções não 

programadas, e de outro lado, uma maior taxa de manutenção não programada do sistema associada 

com grandes custos. Destaca-se, todavia, que há uma zona de trade-off que poderia ser explorada 

para ter um equilíbrio dos critérios manutenção não programada e custo de serviço. A Figura 2.13 

e a Figura 2.14 contêm os desempenhos destas métricas em relação ao intervalo de manutenção 

preventiva dado em milhares de cópias. 

 

Figura 2.13 - Taxa custo de Serviço vs Intervalo de manutenção preventiva 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

Dentro da política de manutenção preventiva Piggyback, estabelece-se que o objetivo da 

substituição preventiva, que se leva a cabo através de uma escala de tempo muito mais ampla, é 

reduzir os fracassos pela degradação. 
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Figura 2.14 – UM vs intervalo de manutenção preventiva 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

Com base na exploração feita por Liang (1985), sobree a política de Piggyback, conclui-se 

que à medida que se incrementa a taxa de falhas do equipamento B, tem-se menor número de 

manutenções preventivas e maior número de manutenções não programadas. O mesmo 

comportamento também ocorre com o aumento do intervalo de manutenção preventiva (Figura 

2.15). Observa-se, também, que o acréscimo do valor do parâmetro de forma (β) da distribuição 

Weibull, maior que 1, reflete em aumento da taxa de manutenções não programadas. Por último, 

conclui-se que é possível encontrar um intervalo que proporcione o menor custo de serviço dentro 

da escala de intervalos definida. 
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Figura 2.15 – UM (A-B) e PM (B) vs intervalo de manutenção preventiva 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

2.5.6. Contribuição da pesquisa ao modelo  

Além das métricas utilizadas por Liang (1985), nesta pesquisa foi levado em conta a métrica 

do ciclo de vida do sistema que compreende o tempo em que o sistema se encontra funcional. 

Segundo Lopes (2007), a duração do ciclo de vida de um equipamento tem início assim que o 

equipamento é colocado em funcionamento pela primeira vez e estende-se até o instante da sua 

efetiva substituição. Englobando a definição de Lopes (2007) à atual pesquisa, pode-se determinar 

que o ciclo de vida do sistema é dependente exclusivamente do equipamento B, pois a substituição 

deste dá lugar à substituição do sistema. Na Figura 2.16 é ilustrado o comportamento da vida média 

do sistema em relação à quantidade de cópias que este produz antes de que ocorra a renovação do 

sistema. 
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Figura 2.16 - Vida média do sistema vs Intervalo de manutenção preventiva 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 
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3. MODELAGEM MULTICRITÉRIO PARA SELEÇÃO DE INTERVALOS 

DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PIGGYBACK  

A teoria da utilidade procura desenvolver um modelo matemático que permita representar a 

desejabilidade do decisor. A ideia básica é quantificar essa desejabilidade, associando aos bens um 

valor que represente um critério de escolha por parte do decisor, sendo então que a utilidade é uma 

expressão do valor de satisfação associada a um resultado. Portanto, isto é um processo de escolha 

entre mais de uma alternativa e normalmente com o intuito de maximizar um objetivo. Isso envolve 

determinar uma medida sobre as consequências do problema, avaliando-as por meio de um 

processo de elicitação de preferências, que busca incorporar ao problema as escolhas. 

É assim que se aplicará um modelo para resolver o problema da escolha do intervalo que 

melhor atenda aos objetivos. Para tanto, foram utilizados os conceitos da Teoria da Utilidade 

Multiatributo (MAUT) para a escolha da melhor alternativa que se ajusta às preferências do 

decisor. 

3.1. Obtenção de Dados do Modelo de Manutenção Preventiva Piggyback 

Os dados utilizados para a elaboração da modelagem foram obtidos mediante a simulação do 

modelo 1 da política proposta por Liang (1985), onde encontram-se as consequências para cada 

atributo UM e CS envolvidos em cada uma das alternativas (T), e em que a unidade de medida do 

intervalo está definida em milhares de cópias. A Figura 3.1 mostra o comportamento das 

consequências em relação às alternativas. 
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Figura 3.1 - Comportamento dos atributos em relação às alternativas 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

3.1.1. Zona de Trade-off 

Segundo Keeney (2002) decisões importantes envolvem vários objetivos que usualmente são 

conflitantes; isto é denominado de trade-off e acontece quando tem-se uma situação com dois ou 

mais atributos, em que os comportamentos das suas consequências é inversamente, sendo que no 

decorrer do tempo o ganho em um dos critérios leva a perdas no outro. Para tratar esta situação, o 

decisor deve determinar quanto do ganho de um critério pode ceder para obter o outro, e que ao 

final, a escolha da alternativa represente o maior ganho global. 

 A Figura 3.2 apresenta o trade-off de interesse nesta pesquisa, em que para o critério 

manutenções não programadas ter valores baixos, representa-se a funcionalidade contínua do 

sistema e o critério custo de serviço, buscando minimizar cada um dos critérios até encontrar um 

equilíbrio entre eles, atingindo as preferências do decisor.  
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Figura 3.2 - Zona de trade-off 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

3.2. Modelo Proposto  

O modelo proposto neste trabalho foi desenvolvido para ser usado com apenas um decisor e 

utiliza o procedimento proposto por Keeney & Raiffa (1976). No entanto, deve ser enfatizado que 

os julgamentos de valor do decisor são influenciados por seus próprios valores que incorporam, 

por conta própria, os valores de outros atores (stakeholders) envolvidos no processo decisório 

(ALMEIDA, 2013). 

O cenário do modelo considera um sistema em série composto por dois equipamentos A e B; 

este modelo teve a inspiração nos cálculos para a política de manutenção preventiva Piggyback 

apresentada por Liang (1985) com limites para a manutenção oportunista (T, ∞). Nesta seção 

propõe-se tratar os critérios custo de serviço (CS) e manutenção não programada (UM) em 

conjunto.  

O conjunto de consequências é avaliado em relação ao intervalo que dá oportunidade para 

fazer manutenção preventiva, onde cada alternativa gera consequências em termos de custo 

chamado custo de serviço, que vai ser representado pela sigla CS (T), e o número de manutenções 

não programadas indicado por UM (T), em que cada alternativa T está definida em milhares de 

cópias, e que corresponde a um ponto no espaço de consequências (CS (T); UM (T)). 
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3.3. Aplicação Numérica do Modelo  

Para a aplicação numérica do modelo foram utilizados os dados do problema descrito por 

Liang (1985), que aborda um sistema em série composto por dois equipamentos; na abordagem, o 

autor considera dois critérios separados, o número de manutenções não programadas e custo de 

serviço. Porém apesar de mencionar ambos os critérios, o autor propõe resultados sem fazer uma 

análise mais apropriada para tratar os conflitos entre os critérios. Nesta parte da pesquisa se 

consideraram juntos, e com isto a aplicação do modelo de apoio à decisão, usando como base os 

problemas tratados por Keeney & Raiffa (1993). 

O primeiro, chamado de equipamento A, tem uma distribuição exponencial com parâmetro 

θ=30 (média da distribuição) em milhares de cópias que modela os seus tempos de falha. A 

distribuição de tempo de falha para o equipamento B é caracterizada por uma distribuição de 

probabilidade Weibull com parâmetros β=3 e média de tempos de falha igual a 60 mil cópias. 

Para a aplicação do método MAUT foram realizadas as combinações do intervalo (T) que 

resultaram nos valores de custo CS (T) e manutenções não programadas UM (T), com a variação 

do intervalo de 0 a 90 mil cópias. 

3.4. Determinando o Espaço de Consequências 

Para a determinação do espaço de consequências foram encontrados os limites máximos e 

mínimos de cada atributo. Para o atributo custo de serviço, o valor máximo foi em CS (0), 

resultando em 24,29; o valor mínimo foi obtido em CS (28), resultando em 21,57. E para o atributo 

de manutenções não programadas o valor máximo encontrado ocorreu em UM (90), resultando em 

59 e o valor mínimo em UM (0), resultando em 40. O resumo dos limites para os atributos encontra-

se na Tabela 3.1 
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Tabela 3.1 - Limites do atributo Custo de serviço (CS) e Manutenções não programadas 

 CS T UM T 

Mínimo 21.57 28 40 0 

Máximo 24.29 0 59 90 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

A Figura 3.3 apresenta o espaço de consequências para os dois atributos. É necessário 

verificar que a melhor alternativa é aquela em que ambos os critérios tenham o mínimo valor nas 

suas consequências; representa-se com um (*) no superindexe o menor valor da consequência, e 

que para esta pesquisa é o melhor valor, cujo alvo é encontrar o mínimo valor possível da 

consequência; portanto, o ponto (UM*, CS*) é a alternativa que apresenta as melhores 

consequências dos critérios. 

 Para a pior alternativa encontra-se o ponto em que as suas consequências apresentam o maior 

valor para cada um dos critérios, sendo representada pelo superindexe (°), e sendo o ponto (UM°, 

CS°) como a alternativa que apresenta as piores consequências dos critérios.  

 

Figura 3.3 - Espaço de consequências 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 
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3.5. Identificando Suposições Relevantes de Independência Preferencial em 

MAUT 

3.5.1. Avaliando a Independência em Utilidade 

Para prosseguir com o processo para a utilização do MAUT, é necessário fazer a avaliação 

das condições de independência entre os atributos. Dessa forma, segundo Keeney & Raiffa (1976), 

haverá independência em utilidade, se a utilidade por um atributo não variar em relação a alguma 

alteração no outro atributo. Para avaliar esta independência em utilidade de cada um dos atributos 

foi necessário fazer o seguinte procedimento de julgamento: 

 Apresenta-se o espaço de consequências ao decisor; 

 Estabelece-se um valor de probabilidade (P) para a loteria. Para este caso foi definida 

uma probabilidade igual a 0.5 como é recomendado por Almeida (2013), para facilitar o processo 

de avaliação pelo decisor. A Figura 3.4 apresenta a loteria;  

 

Figura 3.4 - Loteria para avaliação de independência em utilidade entre os atributos 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

 Procura-se o equivalente certo da loteria [ (UM*, CS1), P;(UM0, CS1),1-P], para serem 

encontrados (UM1, CS1); 

 Repete-se para loteria [ (UM*, CS*), P;(UM0, CS*),1-P], encontrando-se (UM1, CS*); 

 Novamente para loteria [ (UM*, CS0), P;(UM0, CS0),1-P], encontrando-se (UM1, CS0); 

 

Após fazer o procedimento de avaliação de independência em utilidade, as respostas do 

processo estão ilustradas na Figura 3.5. Ao manter os valores máximo (UM*=40) e mínimo (UMº 

= 59) de UM fixo, verificou-se que, modificando os valores para CS, o equivalente certo para as 

loterias mantinha o mesmo valor para UM (50). Isso significa que o atributo UM é independente 

em utilidade do atributo CS, pois variações no seu valor não modificaram a posição do decisor 
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quanto ao outro atributo. Por conseguinte, a mesma avaliação para o atributo CS foi realizada, 

verificando-se a existência de independência em utilidade de CS em relação a UM. 

Por último, perguntou-se ao decisor se ele modificaria a sua escolha para algum outro valor, 

e sua resposta foi negativa. Além disso, o decisor manifestou ter disposição de aceitar maiores 

custos de serviço, para diminuir as manutenções não programadas e com isto, assegurar a 

disponibilidade do sistema para garantir a qualidade e continuidade do serviço prestado aos 

usuários.  

 

Figura 3.5 - Representação da avaliação de independência em utilidade. 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

Em conclusão, pode-se dizer que o atributo de manutenção não programada (UM) é 

independente em utilidade do atributo de custo de serviço (CS). Assim, os atributos são 

mutuamente independentes em utilidade, o que garante a utilização da equação 2.1 para encontrar 

a função utilidade global. 

3.5.2. Avaliando Independência Aditiva  

Para a análise da independência aditiva utiliza-se o procedimento sugerido por Almeida 

(2013), no qual apresenta-se ao decisor as loterias mostradas na Figura 3.6; à primeira loteria com 

probabilidade p=0.5, tem-se as opções (UM*, CS°) e (UM°, CS*); à segunda loteria também com 

probabilidade p=0.5, mas com (UM*, CS*) e (UM°, CS°). Afinal, o decisor disse ser indiferente 

entre elas. Dessa forma, substituindo-se os valores de UM* e CS* por qualquer valor, e se o decisor 
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permanecer indiferente às duas loterias, pode-se dizer que estes dois atributos são independentes 

em utilidade.    

 

Figura 3.6 - Avaliação da independência aditiva, loteria 1. 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

Após o decisor manifestar a sua posição em relação à loteria da Figura 3.6, apresenta-se a 

loteria da Figura 3.7, na qual os valores para UM* e CS* foram modificados, e pergunta-se de novo 

ao decisor sobre a sua preferência.  

 

Figura 3.7 - Avaliação da independência aditiva, loteria 2. 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

O decisor manteve-se indiferente entre as loterias apresentadas nas Figura 3.7 e Figura 3.9, 

concluindo então que os atributos são independentes em utilidade, liberando a utilização da 

equação 2.3 da função utilidade aditiva global.  

3.6. Função Utilidade 

Para os dois atributos, encontra-se que são preferencialmente independentes; devido a dois 

critérios se estabelece que quanto menor-melhor. As suas utilidades são representadas no espaço 

de consequências com a utilidade igual a 1 para os melhores resultados, e para os piores com 

utilidade igual a 0, como é apresentado na Figura 3.8 
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Figura 3.8 - Utilidade no espaço de consequências 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

3.6.1. Determinação da Função Utilidade para o atributo de custo de serviço 

A determinação da função utilidade é alusiva ao custo representado por U1 em que CS (T𝑖) 

corresponde ao valor de custo para cada valor de T𝑖. Quando a função utilidade assumir o valor 1 

o custo será mínimo, 21.57, e acontecerá em T=28; a função utilidade assume valor 0 quando o 

custo for máximo, 24.29, o que corresponde a T=0.  

 Procede-se pedindo ao decisor para realizar a escolha entre um valor certo e uma loteria 

numa situação específica, como segue no seguinte exemplo: ”suponha que o sistema tem uma 

chance de 50% de ter um custo de serviço de 24.29 e 50% de 21.57, ou, caso queira fazer uma ação 

preventiva, com custo fixo de 22.95”. No caso em que o decisor prefira a loteria, deverá se ajustar 

a um valor mais baixo que o custo do investimento (opção de certeza), e se fosse o caso de ter como 

escolha o investimento, este deverá se ajustar para um valor mais alto, até que o decisor encontre-

se em uma posição de indiferença entre as opções de loteria e investimento, sendo este o 

equivalente certo da loteria. Repete-se este procedimento para 9 pontos. A Figura 3.9 apresenta o 

exemplo da elicitação de duas loterias.  

UM (T) 

CS (T) 

U(UM°, CS°) = (0, 0) 

U(UM°, CS*) = (0, 1) U(UM*, CS*) = (1, 1) 

U(UM*, CS°) = (1, 0) 



Capítulo 3                              Modelagem Multicritério para Seleção de Intervalos de Manutenção Preventiva Piggyback 

 

58 

 

Figura 3.9 - Representações da comparação entre valor certo e a loteria 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

Na Tabela 3.2 e Figura 3.10 mostra-se os resultados da avaliação das loterias e as suas 

respectivas utilidades ao serem avaliados na equação 3.1. 

Tabela 3.2 - Resultado da elicitação das loterias, CS. 

Valor esperado 

CS(T) 

Utilidade 

𝑈(𝐶𝑆(𝑇)) 

Valor esperado 

CS(T) 

Utilidade 

𝑈(𝐶𝑆(𝑇)) 

21.570 1 23.008 0.375 

21.890 0.875 23.273 0.25 

22.214 0.75 23.790 0.125 

22.546 0.625 24.290 0 

22.884 0.5   

Fonte: Esta pesquisa (2015) 
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Figura 3.10 - Função utilidade para o atributo Custo de serviço 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

A equação 3.1, que representa o atributo custo de serviço variando no intervalo T, é uma 

função polinomial como resultado da linha de tendência apresentada na Figura 3.10, e é a função 

utilidade unidimensional para o atributo mencionado.  

𝑈(𝐶𝑆(𝑇)) = −0.3853 × 𝐶𝑆(𝑇) + 9.297         (3.1) 

3.6.2. Determinação da Função Utilidade para o atributo das manutenções não programadas. 

A função utilidade, para a manutenção não programada, é representada por U2, sendo UM 

(T𝑖) o valor para manutenção não programada para cada T. A função utilidade assume o valor 1 

quando UM será mínimo, igual a 40, o que corresponde a T=0; e assume o valor 0 quando a UM 

for máxima, com 59, o que corresponde a T=90. O procedimento utilizado para a obtenção da 

função utilidade se assemelha ao do atributo custo de serviço, porém utilizando os dados do atributo 

da manutenção para o cálculo. O resultado da elicitação das loterias para o atributo UM é 

apresentado na Tabela 3.3 e representado na Figura 3.11, com a linha de tendência que melhor 

representa a função do atributo, e que contem a equação utilidade do atributo.  
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Tabela 3.3 - Resultado da elicitação das loterias, UM 

Valor esperado 

UM(T) 

Utilidade 

U(UM(T)) 

Valor esperado 

UM(T) 

Utilidade 

U(UM(T)) 

40 1 52 0.375 

42 0.875 54 0.25 

45 0.75 57 0.125 

47 0.625 59 0 

49 0.5   

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

 

Figura 3.11 - Função utilidade para o atributo de Manutenções não programadas 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

A equação 3.2 representa o comportamento da função utilidade em relação às consequências 

para o atributo de manutenções não programadas. 

𝑈(𝑈𝑀(𝑇)) = −0.0512 × 𝑈𝑀(𝑇) + 3.061        ( 3.2 ) 

3.7. Determinando as Constantes de Escala  

Após a verificação dos conceitos de independência em utilidade e independência aditiva entre 

os dois atributos aqui estudados, tem-se que a representação da função de utilidade global pode 

tomar a forma aditiva ou a forma multilinear. Para esse trabalho, será utilizada a forma aditiva 

recomendada por Almeida (2013).  
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Ao ter definido a forma da função utilidade global, pode-se realizar a interação com o espaço 

de consequências baseados no atributo de manutenções não programadas o qual é mais “preferível” 

para o decisor devido à disponibilidade que o sistema deve ter para garantir o fornecimento 

constantemente e de qualidade aos seus usuários. É assim que se começa a interagir com o espaço 

de consequências, modificando os valores das loterias, até que o decisor expresse a indiferença. 

Estas loterias são o ponto de partida para achar as constantes que representaram a preferência do 

decisor; os resultados da interação são apresentados na Figura 3.12. 

 

Figura 3.12 - Interagindo com o espaço de consequências 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

Após encontrar as loterias em que o decisor é indiferente, procede-se ao cálculo das 

constantes de escala que representam a preferência do decisor. O procedimento e o seu resultado 

são mostrados a seguir. Na equação 3.3 encontram-se as loterias em que o decisor expressa 

indiferença e na equação 3.4 a sua representação no espaço de consequências.    

𝐸 (54; 24,29) ~ (59; 21,57)             (3.3) 

𝑈 (𝑈𝑀1, 𝐶𝑆0)  =  𝑈 (𝑈𝑀0, 𝐶𝑆∗)          (3.4) 

𝑘𝑈𝑀 𝑈2(𝑈𝑀1)  +  𝑘𝐶𝑆  𝑈(𝐶𝑆0)  =  𝑘𝑈𝑀 𝑈2(𝑈𝑀0)  +  𝑘𝐶𝑆 𝑈1(𝐶𝑆∗)    (3.5)  

A Figura 3.8 estabelece o valor da utilidade para cada um dos critérios da equação 3.5 e que 

são apresentados:   
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𝑈(𝐶𝑆∗) = 1; 𝑈(𝑈𝑀∗) = 1;  𝑈(𝐶𝑆°) = 0; 𝑈(𝑈𝑀°) = 0;  

Assim, a equação 3.5 é reduzida à forma apresentada na equação 3.6. 

𝑘𝑈𝑀𝑈(𝑈𝑀1) = 𝑘𝐶𝑆  →  𝑘𝑈𝑀𝑈(54)  = 𝑘𝐶𝑆         (3.6) 

Usando a equação 3.2 encontra-se a utilidade para a consequência do atributo de 

manutenções não programadas, e cujo resultado é dado na equação 3.7.  

𝑈 (54)  =  0.296             (3.7) 

Com a utilização das equações 2.4, 3.6 e 3.7 se resolve o sistema de equações com 2 

incógnitas para encontrar as constantes de escala para cada um dos critérios. 

𝑘𝑈𝑀 = 0.772             (3.8) 

𝑘𝐶𝑆  = 0.228             (3.9) 

3.8.  Função Utilidade Global 

Após determinação das constantes de escalas e das funções utilidades para cada atributo, é 

possível apresentar a função utilidade global da equação 2.3, que representa os atributos e que é 

mostrada na equação 3.10, e o resultado da avaliação na Figura 3.13.  

 

𝑈𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 (𝑈𝑀(𝑇), 𝐶𝑆(𝑇)) = 0.772 × 𝑈(𝑈𝑀(𝑇)) + 0.228 × 𝑈(𝐶𝑆(𝑇))               (3.10) 
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Figura 3.13 - Comportamento da Utilidade global do sistema 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

Desta forma, é possível encontrar o valor do intervalo de manutenções preventivas que 

corresponde à máxima utilidade do sistema e que representa as preferências do decisor. Assim, a 

máxima utilidade global foi igual a 0.9601 no intervalo igual a 11 mil unidades. Com o intervalo 

que gera o maior valor da função utilidade global, os valores do atributo custo de serviço por ciclo 

e manutenções não programadas é igual a 21.84 e 40, respectivamente. A Tabela 3.4 apresenta um 

comparativo das consequências esperadas em relação à otimização de atributos independentes e à 

otimização da utilidade esperada em conjunto.  

Tabela 3.4 - Comparativo das consequências 

 

Mínimo número de 

manutenção não 

programadas 

Mínimo 

Custo de serviço 

Máxima 

Utilidade global 

T 0 28 11 

U (UM(T)) 0.9976 -- -- 

U (CS(T)) -- 0.9910 -- 

U (UM(T),CS(T)) -- -- 0.9601 

UM (T) 40 -- 40.62 

CS(T) -- 21.57 21.84 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 
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Considera-se que a mínima quantidade para o critério de manutenções não programadas do 

sistema, garante a disposição do serviço de forma ininterrompida para os seus usuários. Mas isto, 

na realidade, não pode acontecer, sendo que o valor de máxima disponibilidade do sistema 

encontra-se no valor de intervalo igual a 0 cópias, o que implica que fazer manutenção contínua do 

sistema, em consequência, ocorrerá um exagerado custo de serviço. Ainda que o decisor tenha 

expressado a preferência pela disponibilidade, não pode deixar de lado o atributo custo, que 

propriamente é muito importante em qualquer ambiente produtivo, sendo que os custos do serviço 

são carregados diretamente aos usuários, prejudicando-os economicamente. 

3.9. Síntese Conclusiva  

Na seção anterior se propôs um caminho diferente para encontrar o intervalo de substituição 

da política de manutenção preventiva Piggyback proposta por Liang (1985) em um sistema 

composto por dois equipamentos trabalhando em série, em que a falha de um deles dá a 

oportunidade de fazer a manutenção preventiva do outro, ao serem atingidas condições pré-

estabelecidas.  

Este caminho é baseado na utilização da teoria da utilidade multiatributo (MAUT – Multi-

Attribute Utility Theory), que apresenta uma metodologia para a avaliação em paralelo dos critérios 

custo de serviço e manutenções não programadas. Isto com o intuito de encontrar a melhor 

alternativa (intervalo de manutenção) que represente a maior utilidade global e que se adapte às 

preferências do decisor. Durante a aplicação do método, encontra-se que o decisor manteve a sua 

preferência pelo critério de manutenções não programadas do sistema em relação ao custo de 

serviço, devido ao problema estar ligado ao fornecimento contínuo do serviço, de tal forma que 

reduzisse os prejuízos aos consumidores, e que afinal se reflete nas constantes de escala para cada 

um dos critérios. Ao concluir com o processo decisório, encontra-se que o intervalo que representa 

a maior utilidade global entre os critérios CS e UM é dado para 11 mil unidades, limiar que 

representa a melhor alternativa entre os critérios avaliados.  
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4. POLÍTICA DE MANUTENÇÃO INTEGRADA COM A GESTÃO DE 

SOBRESSALENTES  

No presente capítulo é apresentada uma política que integra o modelo de manutenção 

preventiva de Piggyback ao modelo de gestão de sobressalentes. O objetivo principal do capítulo 

é estudar o comportamento do modelo integrado quanto à taxa de custo de serviço, à taxa de 

pedidos e ao número de paradas do sistema, procurando encontrar os níveis ótimos de estoque e o 

intervalo de manutenção que proporcionem os melhores valores para os critérios estudados.  

Para fins de simplificação, agrupou-se os custos da política de sobressalentes para o 

equipamento B e o equipamento A em um único custo; equipamentos esses, descritos na política 

de manutenção preventiva de Piggyback proposta por Liang (1985).  

Neste capítulo, os estudos são focados principalmente no equipamento B, para o qual os 

tempos de falha são modelados por uma distribuição de taxa de falhas crescente, mais precisamente 

pela distribuição Weibull; assim, o equipamento está sujeito à degradação. Essa situação é de 

grande interesse, pois analisa-se a gestão da peça mediante o sistema de revisão contínua, desde o 

momento de aquisição até a substituição. 

Já para o equipamento A, no qual os tempos de falha são modelados pela distribuição 

exponencial e a sua taxa de falhas é constante e em maior medida que a do equipamento B, com 

vistas a facilitar o estudo, adotou-se que ele será fornecido pelo fabricante e os custos de fabricação 

e de gestão agregados em um único custo.  

Esta integração visa ligar vários fluxos entre si e proporcionar determinadas economias nos 

processos envolvidos por estas áreas, bem como, garantir o funcionamento contínuo da unidade 

produtiva. 

4.1. Integração dos Modelos  

A integração do modelo de manutenção preventiva Piggyback proposto por Liang (1985) e 

a gestão de sobressalentes usando o sistema de revisão continua como modelo de inventário é 

baseada, fundamentalmente, nas ações de substituição do equipamento B, seja por uma manutenção 

corretiva ou preventiva, o que dá a oportunidade de revisar o inventário após um item ter sido 

substituído, deixando o sistema produtivo em funcionamento.  



Capitulo 4                                        Política de Manutenção Integrado com a Gestão de Sobressalentes  

66 

Este sistema de revisão é uma ferramenta flexível que permite levar em conta a diversidade 

das características de controle operacional de sobressalentes, de tal forma que a taxa de substituição 

do equipamento B é variável devido à metodologia estabelecida no modelo de manutenção.  

Os tempos descritos anteriormente são fundamentados na taxa de falha do equipamento e a 

unidade de tempo considerada aqui é baseada no número de cópias produzidas pelo sistema, 

expressa em milhares de cópias.   

Visando conhecer o comportamento da integração dos modelos, foi desenvolvido um modelo 

de simulação estocástica para estudar os efeitos produzidos pela variabilidade da demanda por 

peças de reposição, e consequentemente, sobre a política ótima de custo total por unidade produzida 

ou taxa de custo, taxa de paradas e taxa de pedidos de emergência ou regulares. 

4.2. Modelo de Gestão de Sobressalentes  

A seguir será exposto o modelo de gestão de sobressalentes a ser integrado ao modelo de 

manutenção de Piggyback proposto por Liang (1985), apresentado no capítulo 4. 

4.2.1. Sistema de controle de estoque  

O sistema de controle de estoque é um conjunto de regras e procedimentos que permite 

responder a algumas das perguntas e tomar algumas decisões sobre estoques. Nesta pesquisa, o 

termo estoque se refere às peças sobressalentes de manutenção e que se encaixam na definição de 

demanda independente.  

Além disso, adotou-se uma das metodologias mais usadas (pela sua simplicidade) chamada 

de sistema de revisão continua ou, simplesmente, sistema Q, uma vez que reflete as condições reais 

na área da manutenção de equipamentos. No geral, qualquer sistema de estoques deverá levar em 

conta uma série de perguntas e decisões, entre as quais encontram-se: 

 Quanto existe do estoque, a cada momento? 

 Qual é o investimento em estoque? 

 De quanto deve ser a quantidade encomendada por pedido? 

 Quando deve-se fazer o pedido? 

Baseado nessas questões, percebe-se que dois termos em comum estejam presentes para 

responder todas elas - “Quando? ” e “Quanto? ” deve-se adquirir os itens para garantir o contínuo 

funcionamento do sistema ao mínimo custo possível.  
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São características distintivas do sistema de revisão contínua: 

1. O estoque do item é monitorado continuamente ou após cada transação, sendo esta 

causada por ação de uma manutenção não programada ou ação preventiva; quando o 

estoque alcançar certo nível pré-estabelecido, chamado de ponto de suprimento, e o 

momento em que se emite um novo pedido; 

2. A quantidade comprada é sempre constante e dependente dos pontos de re-                             

-suprimento; 

Nesta pesquisa são utilizados dois níveis de estoque (S, s), que definem as quantidades a 

pedir e dizem respeito à pergunta ‘Quanto comprar? ’. Já para responder à pergunta ‘Quando 

comprar? ’, estabelece-se como ponto de suprimento o nível mínimo de estoque (s) e se cria um 

ponto de ressuprimento de emergência (que ativa o pedido de emergência) quando o estoque é igual 

a zero (Q = 0), priorizando a entrega de um item, a fim de dar a oportunidade do pedido regular ser 

estocado, e que o processo produtivo continue.   

Na Figura 4.1 encontra-se a representação das situações que podem ocorrer ao estoque a cada 

revisão. Nesse exemplo, tem-se que o estoque máximo é igual a sete unidades (S = 7) e o nível de 

estoque mínimo é de duas unidades (s = 2); logo a quantidade de peças que poderiam ser 

encomendadas em um pedido regular (S - s) é igual a 5 unidades. Além disso, é pré-estabelecido 

que, para um pedido de emergência, seja encomendada 1 unidade. O sistema produtivo inicia com 

uma unidade em operação procedente do estoque. 
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Figura 4.1 - Comportamento do estoque para o equipamento B 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

A seguir são listados os significados de cada um dos símbolos usados na representação do 

comportamento de estoque: 

o (♦) Substituição do equipamento; 

o (─) Vida útil do equipamento; 

o (↓) Saída de um item do estoque; 

o (↑) Estocagem do conjunto de equipamentos encomendados, seja pelo pedido regular (PR) 

ou de emergência (PE); 

As seções que compõem a Figura 4.1 representam o comportamento do sistema de gestão de 

estoques, quais sejam: 

Seção 1: Nessa ocorreram 5 falhas, até atingir o nível mínimo de estoque (s), sendo necessário 

substituir 5 equipamentos e ativar o pedido regular encomendado de 5 unidades. Durante o período 

entre o momento em que o pedido regular foi realizado até a sua chegada (TPR) outro equipamento 

falhou e foi substituído, contabilizando menos um equipamento em estoque; desta forma, o tempo 

de pedido regular foi o suficiente para que o pedido fosse estocado sem se emitir um pedido de 

emergência e gerar uma parada do sistema;  

Seção 2: Quatro equipamentos falharam antes do pedido regular ser ativado, e depois que o 

pedido regular foi feito, mais dois equipamentos falharam, o que levou o sistema a não contar com 
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unidades em estoque. Isso ativou o pedido de emergência pré-definido, o que acelerou a chegada 

de um item, com a finalidade de dar a oportunidade do pedido regular ser estocado e evitar uma 

parada do sistema produtivo; 

Seção 3: Após a estocagem do pedido regular feito na seção 2, três equipamentos falharam e 

o nível de estoque igualou-se ao mínimo estabelecido, gerando, assim, um novo pedido regular. 

Em seguida, duas novas falhas aconteceram conduzindo ao nível de zero equipamentos em estoque; 

o que ativa o pedido de emergência. Neste instante, o modelo integrado (estoque + manutenção) só 

tem um equipamento em funcionamento e a sua quebra provocara uma parada obrigatória do 

sistema pela inexistência de estoque. Casualmente, o equipamento que se encontrava em 

funcionamento falhou antes da chegada do pedido de emergência, obrigando uma detenção do 

sistema por falta de peças em estoque. Esta parada obrigatória do sistema é penalizada 

monetariamente por unidade de tempo, pelos contratempos na produção, cumprimento de 

contratos, confiabilidade e imagem frente aos clientes. 

4.2.2. Quantidade em estoque  

A quantidade de peças em estoque é definida pela letra “Q” e os seus limites são definidos 

com as seguintes nomenclaturas: 

 Quantidade máxima a estocar (S): É a quantidade máxima do item a ser estocado e é 

dependente de variáveis referentes às condições físicas, econômicas e de gestão, 

como o espaço de armazém, os custos de manter em estoque, a utilização das peças, 

os tempos de entrega de pedido, as dificuldades de abastecimento etc., estabelecendo 

o número ótimo de peças a serem armazenadas; 

 Quantidade mínima a estocar (s): Este limite é dependente da taxa de consumo e o 

tempo de chegada do pedido regular, a fim de garantir que as peças que sejam 

encomendadas em um pedido regular cheguem, evitando o desabastecimento do 

estoque; 

Dentro desta pesquisa pretende-se encontrar os níveis ótimos de estoque que atinjam as 

diferentes variáveis envolvidas na limitação do estoque, e deem como resultado o melhor custo-

benefício.    
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4.2.3. Tipos de pedido  

Para a gestão de sobressalentes proposta aqui, os pedidos são dependentes dos níveis de 

estoque definidos para este modelo e assume-se que a mercadoria é entregue de uma só vez e o 

item não interage com outros. Portanto, podem-se distinguir dois tipos de pedido envolvidos nesta 

pesquisa: 

 Pedido Regular (PR): é feito quando o nível de estoque é mínimo (Q = s) e a sua 

quantidade a ser encomendada é a diferença entre o estoque máximo e mínimo (S - 

s), compreendendo os tempos normais de entrega após feito o pedido. Este tempo é 

dependente da taxa de falhas do equipamento e da taxa de chegada do pedido para 

garantir peças em estoque na procura de evitar uma parada do sistema por falta de 

reposição. 

 Pedido Emergência (PE): Acontece quando o nível de estoque é igual a zero (Q = 

0) e a quantidade a ser encomendada é pré-estabelecida. No que se refere ao período 

de entrega, este é menor que o tempo de entrega regular. O PE é estabelecido como 

meio conservador que acelera a entrada de itens no inventário com o intuito de evitar 

uma parada do sistema por falta de estoque, o que dá a oportunidade do pedido 

regular chegar e ser estocado.  

Na Figura 4.2 são apresentados os níveis de estoque que dão oportunidade para fazer o pedido 

de peças sobressalentes a fim de garantir a funcionalidade do sistema.  

 

Figura 4.2 - Níveis de estoque para fazer o pedido 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

4.2.4. Tempos de entrega  

Entende-se como tempo de entrega o tempo de duração do pedido desde que foi feito até a 

sua estocagem. Esses tempos de entrega são ligados, diretamente, à média das falhas do 
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equipamento em estudo - 60 mil. Embora a substituição do equipamento seja também dependente 

do equipamento A, dá-se a oportunidade de fazer manutenção preventiva em virtude da política de 

manutenção Piggyback, descrita anteriormente; portanto, a taxa de consumo do item não é 

constante.  

Além disso, os tempos de pedido são independentes da quantidade pedida e adota-se a 

hipótese de que os tempos de espera entre o pedido e a entrega são constantes. Complementando a 

Seção 4.2.3, tem-se dois tempos de entrega adicionais, definidos a seguir: 

 Tempo pedido regular (𝑇𝑃𝑅): é o tempo que dura o pedido regular; pressupõe-se que o meio 

de transporte utilizado é comum (e.g. caminhão). Esse item merece especial atenção, uma 

vez que define a quantidade mínima estocada, que garante a disponibilidade do sistema até 

que o pedido regular seja estocado; 

 Tempo pedido emergência (𝑇𝑃𝐸): é o tempo de duração do pedido de emergência. Este 

tempo é menor do que o tempo de pedido regular devido ao uso de meios de transporte 

especiais (e.g. avião), o que incrementa o custo de pedido por unidade.  

4.2.5. Estrutura dos custos  

Os seguintes custos estão associados à existência de estoque: 

a. O custo de pedido: é o custo de encomendar a mercadoria medido em unidades monetárias 

por pedido. Corresponde à soma de todos os custos incorridos desde o momento em que o 

pedido é feito até o momento em que as peças são estocadas; são incluídos, assim, os custos 

de pessoal, os de aluguel, os de transporte da mercadoria e os custos de revisão antes da 

mercadoria ser estocada.  Além disso, este custo é diferenciado, dependendo do momento 

em que o pedido é realizado; a seguir apresenta-se os dois tipos de custos de pedido 

adicionais aos apesentados na Seção 4.2.3 e que são utilizados neste trabalho. 

 Custo de pedido Regular (𝐶𝑝𝑟):  O custo incorrido durante um pedido regular 

abrange custos normais de operação e transporte; 

 Custo de pedido de Emergência (𝐶𝑝𝑒): Este compreende custos especiais de operação 

devido, principalmente, ao custo do transporte, que é incrementado a custos da 

diminuição do tempo de chegada. 

A seguir, nas equações 4.1 e 4.2, definem-se a forma de cálculo do custo de pedido por lote, 

para pedido regular e de emergência, respectivamente. 
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𝐶𝑃𝑅 = 𝐶𝑝𝑟  ×  𝑁𝑟                [$  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟]      ( 4.1 ) 

 𝑁𝑟 é 𝑜 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 

𝐶𝑃𝐸 =  𝐶𝑝𝑒  ×  𝑁𝑒               [ $ 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔ê𝑛𝑐𝑖𝑎]     ( 4.2 ) 

 𝑁𝑒 é 𝑜 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔ê𝑛𝑐𝑖𝑎 

b. Custo de manter o estoque (𝐶𝑚): É o custo de manter uma unidade do item em estoque por 

tempo determinado. A sua unidade de medida é dada em unidades monetárias por unidade 

da peça por unidade de tempo que a peça seja mantida em estoque. Na Equação 4.3 é dada 

a relação do custo de manter o lote em estoque. O custo de manter o estoque compreende: 

o O custo de capital: Que é o investimento - soma indisponível para qualquer 

atividade fora da produção; 

o O custo de armazenagem: Inclui o custo do espaço ocupado pela mercadoria, 

seguros, taxas, perdas, obsolescência do material ou sua deterioração; 

𝐶𝑀 =  𝑄 × 𝐶𝑚  × 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒           (4.3 ) 

c. O custo de falta de estoque (𝐶𝑓): reflete as consequências econômicas da falta de estoque e 

que provocam uma parada do sistema. Algumas dessas consequências econômicas são 

consequência de vendas perdidas e multas por não cumprimento dos prazos de entrega de 

produto, além da perda de imagem e confiança frente ao consumidor. Este custo é medido 

em unidades monetárias por cada mil cópias. O custo de falta de estoque durante o tempo 

de duração de uma parada (𝑡𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎) é definido pela equação 4.4. 

𝐶𝑝 = 𝐶𝑓 × 𝑡𝑝                 ( 4.4 ) 

Finalmente, o custo da gestão de sobressalentes para o equipamento B é composto pelos 

custos definidos anteriormente e que estão agrupados na equação 4.5, no que se consideram os 

custos entre substituições. Para o equipamento A, tem-se a hipótese que é fornecido 

instantaneamente após uma falha, carregando os seus custos de gestão em um único custo chamado 

de custo por falha do equipamento; assim, a Equação 4.6 define o custo da gestão para o 

equipamento A  
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𝐶𝐺𝐵 = 𝐶𝑃𝐸 + 𝐶𝑃𝑅 + 𝐶𝑀 +  𝐶𝑝          ( 4.5 ) 

𝐶𝐺𝐴 = 50       [$ 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎 𝑑𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐴]       ( 4.6 ) 

Já para os custos que foram obtidos pelas atividades de manutenção corretiva e preventiva, 

estes são apresentados nas Equações 4.7 e 4.8, que são derivadas das Equações 2.6 e 2.7 

respectivamente. 

𝐶𝑀𝐶 =   (𝑡𝑜𝑡 + 𝑡𝑑 + 𝑡𝑟𝑝𝑙) ×  𝑏𝑙𝑟          ( 4.7 ) 

𝐶𝑀𝑃 =   𝑡𝑟𝑝𝑙 ×  𝑏𝑙𝑟                    ( 4.8 )   

Finalmente, o custo total, integrando o modelo de manutenção Piggyback com gestão de 

sobressalentes para N ciclos, estabelece-se mediante a Equação 4.9.  

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ (𝐶𝐺𝐵 +  𝐶𝐺𝐴 +  𝐶𝑀𝐶𝐴 + 𝐶𝑀𝐶𝐵 + 𝐶𝑀𝑃)𝑁
𝑖=1        ( 4.9 ) 

4.3. Modelagem e Simulação da Política Integrada  

O principal objetivo da integração da gestão de sobressalentes com o modelo de manutenção 

preventiva Piggyback está em estabelecer níveis ótimos de estoque (S, s) e o intervalo de 

manutenção preventiva (T) pela perspectiva do custo de serviço e da disponibilidade do sistema 

que, consequentemente, reflete o maior benefício para o conjunto.  

Para quantificar o lucro ao selecionar as variáveis de decisão (S, s, T) tem-se: 

o A vida do sistema definida na Seção 2.5.6 e os custos por atividades de manutenção 

definidos na Seção 2.5.3, os quais dependem diretamente do intervalo de manutenção 

preventiva (T); 

o O custo de gestão de sobressalentes e o número de manutenção não programada 

utilizam o número de paradas não programadas do sistema por falta de peças de 

reposição, número de pedidos regulares e de emergência tratados na Seção 4.2.1 como 

critérios de decisão e que, por sua vez, têm dependência direta com as três variáveis 

de decisão (S, s, T). 

O processo de simulação inicia-se criando tempos de falha aleatórios, que seguem uma 

distribuição de probabilidade pré-estabelecida para os equipamentos A e B, e continua com a 
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definição do intervalo de manutenção preventiva (T) e dos níveis mínimo e máximo de estoque (S, 

s). A partir daí, avalia-se o evento que poderia ocorrer em relação às atividades de manutenção 

apresentadas na Seção 2.5.1 e as ocorrências envolvidas na gestão de sobressalentes exibidas na 

Seção 4.2.1 até que aconteça a oportunidade de renovar o sistema. No seguinte passo calcula-    -

se: 

 Os custos ligados às ocorrências de manutenção e às ocorrências de estoques para 

depois serem agrupados como custo de serviço integrado; 

 O número de pedidos regulares e de emergência;  

 O número de paradas não programadas por falta de estoque. 

 

Este processo é replicado N vezes com o intuito de conhecer o desempenho das variáveis de 

decisão que devem atuar nos tempos de falha dos equipamentos e que são estabelecidos 

randomicamente para cada sistema.   

Posteriormente, estes valores são exibidos em função da vida do sistema e tornam-se a taxa 

de custo de serviço integrado; a taxa de pedidos regulares e de emergência; e taxa de paradas do 

sistema por falta de estoque.  

Para atingir o primeiro objetivo, baseado em estabelecer a configuração das variáveis de 

decisão (S, s, T) que geram melhor benefício do ponto de vista do critério taxa de custo de serviço, 

cria-se um algoritmo de otimização das variáveis de decisão, no qual encontra-se o ponto ótimo 

relacionado ao custo de serviço para cada uma das alternativas, assim como o espaço de busca no 

qual se pré-estabeleceu limites das variáveis de decisão para avaliar as diferentes opções e, desta 

forma, apresentar a melhor configuração para o critério. 

Os dados condicionais apresentados na Tabela 4.1, das variáveis relacionadas aos custos, 

tempos e distribuições de probabilidade envolvidos na gestão de sobressalentes e na manutenção 

são usados nesse processo. 
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Tabela 4.1 - Parâmetros envolvidos nos modelos - Simulação  

  Equipamentos  

     A B   

M
a
n
u
te

n
çã

o
 

f(t) Exponencial Weibull   

Β 1 3   

Η -- 67,19 Mil cópias 

Θ 30 60 Mil cópias 

CF 96.25 99 $ 

CP -- 11 $ 

Equipamento B  

In
ve

n
tá

ri
o

 

 Cpr 60 $ por pedido 

 Cpe 120 $ por pedido 

 Cm 0.05 $ por unidade a cada mil cópias 

 Cf 1200 $ a cada mil cópias 

 Tpr 54 Mil cópias 

 Tpe 18 Mil cópias 

 Fonte: Esta pesquisa (2015) 

Além desses, são usados como parâmetros de entrada das variáveis de decisão os dados 

presentes na Tabela 4.2 para conseguir otimizar o critério custo de serviço para os modelos de 

forma integrada e sequencial. 

Tabela 4.2 - Dados de entrada das variáveis de decisão (S, s, T) - Algoritmo de Otimização 

S  15 Unidades 

S  0 Unidades 

T  0 - 90 Mil de cópias 

N  100.000 Sistemas 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

A seguir, executa-se a simulação do modelo utilizando uma busca exaustiva para achar os 

níveis de estoque e o intervalo de manutenção que maior lucro geram a cada uma das alternativas 

em referência ao critério custo de serviço. Os resultados do processo da otimização das alternativas 

são apresentados na Tabela 4.3. 
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Tabela 4.3 - Resultados – Otimização das políticas 

Alternativas 
Variáveis 

(S, s, T) 

CS 

(Por mil de cópias) 

Sequencial Man. → Inv. (--, --, 12) →(8, 2, 90) (4.137) → (2.054) 

Integrada Man. +  Inv. (13, 3, 17) (6.273) 

 Fonte: Esta pesquisa (2015) 

O custo de serviço no modelo de manutenção para as duas alternativas (sequencial e 

integrada) no decorrer do tempo é o mesmo, já que o modelo de manutenção depende unicamente 

do intervalo que dá a oportunidade de fazer a manutenção do equipamento B. Após fazer a 

otimização do modelo, encontra-se o ponto que resulta no menor custo de serviço por manutenção, 

que é T = 12000 cópias com uma taxa de custo de serviço igual a 4.137 $/mil cópias. Na Figura 

4.3 é apresentado o comportamento dos modelos usados em função do critério custo de serviço 

para cada um deles.  

 

Figura 4.3 - Custo de serviço - Modelo de Inventário vs Modelo de Manutenção 

Fuente: Esta pesquisa (2015) 

Para o modelo de inventário da política Sequencial, a otimização define três variáveis de 

decisão no ponto de menor custo de serviço pela atividade gerada, resultando em (S, s, T) → (8, 2, 

90). Portanto, para encontrar o custo da alternativa sequencial, somam-se os custos envolvidos no 
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modelo de manutenção e de inventário, e encontra-se o intervalo que menor custo de serviço 

proporciona para a política (Ver Anexo A). 

No que se refere à alternativa integrada à otimização, faz-se o somatório dos custos 

envolvidos, achando-se três variáveis de decisão no mesmo instante, que representam a melhor 

configuração da política (Ver Anexo B) 

Na Tabela 4.4 é apresentado o resultado da política sequencial. Nela se observa um único 

intervalo de manutenção preventiva que representa o menor custo de serviço, quando os modelos 

envolvidos agem um por vez.  

Tabela 4.4 - Resultados – Intervalo único que representa o menor CS para a política sequencial  

Alternativas 
T  

(mil cópias) 
S s 

CS 
(Por mil de cópias) 

Sequencial Man. → Inv. 20 8 2 6.375 

 Fonte: Esta pesquisa (2015) 

Na Figura 4.4 e Figura 4.5  mostra-se o comportamento das políticas Integrada e Sequencial 

para o critério custo de serviço no decorrer dos intervalos de manutenção para os níveis ótimos de 

estoque (S, s) definidos mediante o algoritmo de otimização para cada uma das alternativas.  
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Figura 4.4-  Custo de serviço da Política Integrada e Sequencial vs intervalo de manutenção 

Fuente: Esta pesquisa (2015) 

 

Figura 4.5-  Custo de serviço da Política Integrada e Sequencial vs intervalo de manutenção – Ampliado 

Fuente: Esta pesquisa (2015) 
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Encontra-se, também, independentemente da alternativa usada ser integrada ou sequencial, 

que para intervalos de manutenção menores que o ponto ótimo T=17000 e T=20000 cópias 

respectivamente, o custo de serviço é muito grande. Isso se deve, principalmente, à elevada taxa 

de substituição preventiva de peças porque facilmente são alcançadas as condições da política de 

manutenção Piggyback, especialmente o caso 3, observado na Seção 2.5.2.  

A diferença do custo de serviço entre as políticas avaliadas é caracterizada, principalmente, 

pelos diferentes níveis de estoque que possuem, sendo a política Sequencial a de maior custo como 

consequência dos baixos níveis de estoque máximo (S) e mínimo (s) encontrados na otimização 

individual. Além disso, o modelo de gestão de sobressalentes, tratado particularmente, reflete, para 

um único ponto, o menor custo de serviço, significando que o comportamento do custo no modelo 

de manutenção é igual para as duas políticas. 

 Assim, os baixos níveis de estoque adicionam considerável quantidade de pedidos, tanto regulares 

como de emergência, e levam à diminuição da taxa de estocagem, deixando o sistema produtivo 

em condição vulnerável ao desabastecimento de peças de reposição em maior medida que a política 

integrada.     

Em virtude disso, infere-se que o número de pedidos regulares e de emergência são proporcionais 

à demanda de peças de reposição e, adicionalmente, estão ligados aos níveis de estoque definidos. 

Assim, o comportamento dos pedidos para as políticas tratadas nesse documento é apresentado na 

Figura 4.6 

A relação entre os pedidos regular e de emergência é inversa na faixa de 0 ao ponto ótimo de 

cada uma das alternativas denominada aqui de “crítica”. Isto é, devido à taxa com que o pedido 

regular é estocado após ser feito, é menor a taxa em que os equipamentos são usados na 

substituição, obrigando a fazer pedidos de emergência. 
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Figura 4.6 - Pedido Regular e Pedidos de Emergência das Políticas Integrado e Sequencial 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 
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a relação de pedidos regulares e de emergência é de 4/2 e 6/6, e nos pontos de menor custo a relação 
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beneficiar a estocagem, garante-se que o item se encontre dentro do estoque no caso da peça em 

funcionamento falhar, apresenta um grande número de parada do sistema pela falta de peças em 

estoque, o que repercute em altos custos pela falta de produção.   

A estocagem de produtos, por outro lado, não é suportada pela taxa de consumo, provocando 

paradas no sistema por unidade faltante, fato que ocorre na faixa crítica, como se apresenta na 

Figura 4.7, e tem a maior representatividade pelo incremento no custo de serviço.  

 

Figura 4.7 – Paradas por falta de estoque das Políticas Integrada e Sequencial 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

Além disso, o ponto ótimo da política integrada deve-se, principalmente, à ausência de 

paradas por falta de estoque e, consequentemente, à mínima utilização de pedidos de emergência, 

que são supridos por pedidos regulares, conseguindo fornecer a quantidade de peças para satisfazer 

a demanda e, assim, evitar a ocorrência de altos custos, além de assegurar a disponibilidade do 

sistema. Já o comportamento da política sequencial se estabiliza tendo como mínimo uma parada 

por falta de estoque a cada milhão de cópias produzidas pelo sistema. 

Em conclusão, a aplicação da política integrada, além de estabelecer o equilíbrio entre os 

custos de manutenção e inventário, ao definir conjuntamente as variáveis envolvidas no processo 

decisório, melhora a disponibilidade do sistema, evitando que sejam produzidas paradas por falta 

de estoque e assegura a confiabilidade do sistema ao situá-lo na linha média entre manutenções 

não programadas e manutenções preventivas.  
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Também, ao se estabelecer níveis de inventário máximo e mínimo que estejam sujeitos ao 

intervalo de manutenção, se garante que o número de peças em estoque cumpra com os 

requerimentos do sistema, minimizando os custos de estocagem.  

4.4. Análise de Sensibilidade 

A análise de sensibilidade da política integrada foi proposta com o intuito de investigar o 

comportamento das variáveis de decisão (S, s, T) e a variação do critério custo de serviço da política 

otimizada em referência aos resultados apresentados na Tabela 4.3 (CS = 6.273 $/mil cópias; T=17; 

S=13; s=3) quando os parâmetros de entrada são modificados.  

Para a realização da análise de sensibilidade foram perturbados os parâmetros de entrada que 

influem no modelo de manutenção e de inventário para a política integrada, acrescentando e 

diminuindo os seus valores em 40% e comparando-os ao cenário base da solução otimizada da 

política. Na Tabela 4.5 são apresentados os resultados das variáveis de interesse para cada um dos 

parâmetros de entrada que foram modificados. 
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Tabela 4.5 - Análises de sensibilidade para a política integrado 

Variável de  

Entrada  
  T S s 

CS  

(por mil cópias) 

Β 5 24 10 2 6.103 

  1 14 15 4 6.279 

       

θ 45 23 13 2 4.808 

  15 15 10 3 10.897 

       

Cpr 84 29 14 2 6.325 

  36 14 12 3 6.194 

       

Cpe 168 18 13 5 6.272 

  72 12 12 2 6.282 

       

Cm 0.07 16 9 2 6.414 

  0.03 26 14 3 6.134 

       

Cf 1680 18 14 4 6.291 

  720 17 12 2 6.325 

       

 Tpr 75.6 18 15 3 6.294 

  32.4 16 9 2 6.261 

       

Tpe 25.2 18 11 4 6.290 

  10.8 13 13 2 6.252 

       

Qpe 3 27 13 2 6.286 

 0 15 15 7 5.779 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

Na Figura 4.8 são ilustrados o intervalo de manutenção preventiva (T), os níveis de estoque 

máximo (S) e mínimo (s) em função da diferença com a solução ótima. 
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Figura 4.8 - Sensibilidade da solução ótima para mudanças dos parâmetros de entrada da política integrada 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 
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Da Figura 4.8 pode-se deduzir que: 

O parâmetro de forma da distribuição Weibull (β), com o qual são modelados os tempos de 

falha do equipamento B, é o fator com maior impacto dentro da política, pois está relacionado 

diretamente com as três variáveis de decisão aqui estudadas. Este parâmetro é especialmente 

influente quando tem valores superiores ao utilizado na solução ótima (β=3). 

 Para o caso especifico do parâmetro de forma igual a 1, a taxa de falhas do equipamento é 

constante, adicionado do número de manutenções não programadas do equipamento para os 

intervalos de manutenção menores que 40 mil cópias, com referência ao utilizado na política 

otimizada, como se verifica na Figura 4.9. 

 A variabilidade das falhas quando beta é reduzido até 1 expande os efeitos nos níveis de 

estoque máximo e mínimo que, desta vez, são acrescentados em 2 e 1 unidade, respectivamente, 

para atingir a demanda. Igualmente, a vida do sistema é impactada por esta mudança, diminuindo 

o tempo de operação do sistema.  

Para valores de β acima de 3, que foi utilizado na política otimizada, o nível de estoque 

máximo é a única variável que se vê levemente modificada pois, com a diminuição da taxa de 

falhas, menor quantidade de peças são solicitadas. 

Figura 4.9 - Taxa de Falhas do equipamento B, com β igual a 1, 3 e 5. 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 
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intervalo de manutenção (T) e o nível mínimo de inventário (s). Para tais variáveis se estabelecem 

efeitos diferentes: enquanto o aumento de θ incrementa o valor de T, diminui o valor de s. Isto se 
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substituições preventivas de B e, por conseguinte, os estoques do mesmo, bem como o maior 

aproveitamento da vida útil dos equipamentos, aumentado a vida do sistema. 

O custo de pedido regular (CPR), o custo de pedido emergência (CPE) e o Custo de manter 

(Cm) interferem na definição do número máximo de equipamentos a serem estocados (S), sendo 

que, com o aumento do custo de pedido regular/manter, será estocada uma menor quantidade de 

peças, inversamente com o pedido de emergência. Neste caso, a variabilidade chega a estabelecer-

-se em menos 4 unidades a encomendar. O aumento do custo de pedido regular e a diminuição do 

custo de manter são os parâmetros referentes aos custos que produzem aumento no intervalo T. 

O tempo de pedido regular (TPR) é o segundo parâmetro mais influente na caracterização do 

valor das variáveis de decisão. O acréscimo desta variável aumenta o intervalo de manutenção e 

incrementa o número de equipamentos em estoque, que será necessário para satisfazer a demanda 

entre pedidos feitos. Quando este parâmetro toma valores que superam a taxa com que os 

equipamentos falham, pode gerar paradas por falta de peças sobressalentes, elevando 

consideravelmente o custo de serviço da política.  

Quanto à quantidade de itens no pedido de emergência (QPE), o aumento do número de peças 

encomendadas em um pedido de emergência derivará ligeiramente na diminuição do nível mínimo 

de estoque e do aumento do intervalo de manutenção preventiva para diminuir a quantidade de 

substituições preventivas, sendo aproveitada mormente a vida útil do equipamento e dando a 

oportunidade que o pedido regular feito seja estocado, estendendo a disposição do inventário, e 

evitando paradas por falta de peças de reposição. 

 Já quando tal parâmetro é igualado a zero, elimina-se a opção de fazer este tipo de pedido e 

acontece o oposto: o sistema se protege aumentando os níveis máximo e mínimo de inventário com 

o intuito de abranger o tempo que peças que foram encomendadas em um pedido de emergência 

tenham atingido e, assim, dá a chance do pedido regular suprir o inventário para evitar paradas por 

falta de peças. 

Na Figura 4.10 é apresentada a análise de sensibilidade da política integrada para o critério 

custo de serviço, sendo esta a ferramenta estabelecida no presente trabalho como meio de decisão 

para a definição das variáveis de decisão (S, s, T) da política. 
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Figura 4.10 - Sensibilidade da solução ótima para o critério Custo de serviço (CS) da política integrada 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

É claramente observado que a modificação dos parâmetros do modelo de manutenção 

referentes à distribuição que modela os tempos de falha dos equipamentos (β, θ) são as variáveis 

que proporcionam a maior variabilidade no custo de serviço, confirmando que o modelo de 

manutenção é a base dos custos envolvidos. 
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A redução do parâmetro de forma (β), como foi visto na Figura 4.9 acrescenta a taxa de falhas 

para intervalos menores a 40; isso induz o aumento do número de manutenções não programadas 

do equipamento e a troca prematura do sistema.  

No que se refere aos custos e tempos que estão ligados à gestão de sobressalentes, a mudança 

não faz distinção em relação aos parâmetros da manutenção - o espaço de variabilidade está entre 

-7.88% e +2.25%, e para o modelo de manutenção encontra-se entre -23.35 e +73.71%. 

Com relação à quantidade de peças em um pedido de emergência (QPE), aquela diminuição, 

neste caso, eliminou esta ferramenta, porque a quantidade foi levada a zero unidades 

encomendadas; isso foi traduzido em um abaixamento do custo às custas do incremento dos níveis 

de estoque e da diminuição do intervalo com a finalidade de atingir a demanda.    

Por último, e com a intenção de conhecer o comportamento do custo de serviço em relação 

às variáveis de decisão (S, s) obtidas na solução ótima da política integrada, foi realizado as análises 

de sensibilidade, mudando o nível máximo de inventário entre 4 e 13 unidades. O resultado é 

apresentado na Figura 4.11; na Figura 4.12 foram feitas as análises mudando o nível mínimo de 

inventário de 1 a 12 unidades.  

 

Figura 4.11 - Sensibilidade do nível máximo de inventário para o CS  

Fonte: Esta pesquisa (2015) 
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Figura 4.12 - Sensibilidade do nível mínimo de inventário para o CS 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 
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4.5. Síntese Conclusiva  

 Apesar de que, na atualidade, tem-se observado que o desenvolvimento de modelos de 

manutenção e da gestão de sobressalentes usados normalmente são do tipo sequencial, devido à 

forma como têm sido estruturadas as empresas, e que as mudanças no funcionamento individual 

de uma área origina benefícios para o departamento que as aplica, deveria o benefício geral ser 

pensado como elemento principal, que, consequentemente, faz com que a companhia trabalhe de 

forma associada e, assim, muitas das variáveis poderiam ser tratadas de forma sincronizada e em 
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Em virtude da forte ligação e o sem número de atividades que são encontradas nos processos 

de manutenção e de gestão de sobressalentes, faz-se necessário o desenvolvimento de políticas 

sujeitas a casos específicos que condigam com a realidade. Por isso, pode-se afirmar que os 

benefícios de uma política otimizada que integra o modelo de manutenção com a gestão de 

sobressalentes são suficientemente favoráveis para a sua utilização, em comparação com uma 

política que utilize os modelos de forma sequencial. Isso é potencializado quando se verifica custos 

elevados de inventário e/ou manutenção. 

Na política que foi proposta neste documento são integrados os modelos de manutenção 

preventiva Piggyback e de inventários de revisão contínua, que simula de forma clara e intuitiva a 

realidade que acontece na manutenção e no inventário em uma unidade produtiva.  

Adicionalmente, tal integração foi otimizada com o intuito de encontrar as variáveis de 

decisão (S, s, T) que geram o menor valor do critério custo de serviço a cada mil cópias e, assim, 

poderem ser comparadas à política em que os modelos são usados de forma sequencial. 

Neste caso, as atividades de manutenção preventiva e corretiva apresentadas foram realizadas 

em uma máquina de fotocópia, na qual tem-se duas peças que trabalham em série (A↔B). A gestão 

de peças sobressalentes relacionadas ao equipamento sujeito à degradação (B) recebe a 

oportunidade de ser mantido preventivamente pelo equipamento A ao atingir um intervalo pré-          

estabelecido. 

Ao ser otimizada, a política integrada proposta encontrou que, além de gerar o menor custo 

de serviço, também tem a capacidade de melhorar a disponibilidade e confiabilidade do sistema 

em relação à política sequencial que usa os mesmos modelos. 

 Das análises de sensibilidade da pesquisa numérica se verifica que as variáveis obtidas na 

otimização fornecem o equilíbrio entre os custos envolvidos na manutenção e a gestão de 

sobressalentes. Esta política é robusta em relação ao custo de serviço integrado para parâmetros 

envolvidos no inventário, no entanto, para os parâmetros que fazem parte do modelo de 

manutenção, o sistema é altamente dependente deles, em razão de uma mínima mudança no 

comportamento do custo está criticamente envolvido. 
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5. CONCLUSÃO  

Nesta pesquisa foi tratada a política de manutenção preventiva Piggyback proposta por Liang 

(1985) em 2 ambientes diferentes. Esta política foi adotada como base para o desenvolvimento 

desta investigação por encontrar grande interesse nos efeitos apresentados e que além disso não 

foram localizadas mais fontes que exploraram as condições utilizadas por esta.  

No primeiro ambiente tratado aqui foi exposto um problema de decisão específico de busca 

do intervalo de substituição preventiva, atividade altamente importante ao vê-se refletida nos custos 

e recursos associados, assim como o impacto da confiabilidade do sistema. A literatura exibe esta 

prática de forma na análise individual dos critérios, sendo bastante limitante em algumas 

circunstâncias. Nesta pesquisa foram utilizados os conceitos da Teoria da Utilidade Multiatributo 

(MAUT) para a escolha da melhor alternativa que se ajusta às preferências do decisor, baseados na 

avaliação, ao mesmo tempo dos critérios custo de serviço (CS) e manutenções não programadas 

(UM), para um sistema onde a falta do serviço prejudica enormemente os seus usuários e a imagem 

da empresa, e que o decisor expressa a sua preferência pelo atributo UM, pois trata-se de fornecer 

serviços ao consumidor sem gerar prejuízos pela falta deste.   

Após fazer a avaliação dos critérios envolvidos usando MAUT, encontra-se que em todo o 

processo o decisor mantém a sua preferência pelo critério UM em relação do CS, expressando o 

seu interesse por fornecer sem interrupção o serviço. É assim que levando em consideração as 

preferências e o trade-off encontrado entre os critérios, considerou-se em 11 000 unidades o 

intervalo que representa a maior utilidade global e que leva em consideração as preferências do 

decisor, assegurando a prestação do serviço. 

 Porém, a utilização de metodologias para a tomada de decisão, quando se tem diversos 

critérios na área da manutenção para políticas oportunistas, proporciona vantagens ao estabelecer 

a criticidade de alguns deles e a estabelecer intervalos de manutenção que geram o maior ganho 

geral.  

Por último, após de ser integrado o modelo de manutenção Piggyback com o modelo de 

gestão de sobressalentes, mais especificamente com o modelo de revisão contínua, e mediante os 

critérios custo de serviço, pedidos regulares e de emergência, se avalia a otimização dos modelos 

ao serem usados de forma sequencial e integrada, usando como variáveis de decisão os níveis de 

estoque máximo e mínimo (S, s) presentes no modelo de inventários e o intervalo da substituição 
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oportunista (T) do modelo de manutenção, encontrando-se a melhor configuração das variáveis de 

decisão para a política integrada em que os níveis de estoque são (13, 3) e o intervalo de 

manutenção igual a 17000 unidades, as quais representam um equilíbrio do funcionamento da 

política entre o custo de serviço e a operação do sistema e, que ao ser confrontado com a política 

otimizada em que os modelos de manutenção e gestão de sobressalentes atuam de forma 

sequencial, representa o maior ganho. 

Conclui-se que o atuar das diferentes áreas associativa e sincronizada vai representar maiores 

benefícios globais que, quando se atua de forma sequencial, posto que os modelos selecionados 

por cada uma das áreas devem ser síncronos e visar aos objetivos gerais. 

Outra oportunidade de avanço sobre esta pesquisa é a avaliação do modelo de manutenção 

Piggyback modificando as suas condições de oportunidade, ao mesmo tempo em que adiciona 

recursos que, ao serem atendidos, permitam assegurar a confiabilidade do sistema a nível desejado 

ao menor custo possível, e que utilizem a manutenção preventiva dos equipamentos com meio para 

o seu alcance.  

Assim mesmo, propõe-se validar a política oportunista em um caso de estudo em que o 

componente A, seja composto por um conjunto de peças que se adequam à chegada de tempos de 

falha da distribuição Exponencial; com isto a política é mais abrangente a situações práticas.  

Também poderia ser trabalhada uma modificação da proposta política usando no modelo de 

manutenção equipamentos sujeitos à degradação, no que claramente a vida do sistema é 

amplamente aproveitada, e a gestão de sobressalentes poderia ser aplicada nos dois equipamentos. 

Ao mesmo tempo explorar um modelo de manutenção preventiva Piggyback no que seja 

utilizado a teoria de Delay-Time para falhas induzidas de um equipamento a outro por tratar-se de 

um sistema em série, caso que se encaixa perfeitamente em situações que acontecem no dia a dia 

da produção industrial. 

Por último, fazer a integração e análise do modelo de Piggyback com outros modelos de 

gestão de sobressalentes, como por exemplo o modelo de revisão periódica, e no que poderia ser 

avaliado segundo a abordagem multicritério para selecionar o melhor intervalo de pedido, que 

satisfaça às condições do sistema e as preferências do decisor. 
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ANEXOS 

Anexo A 

A seguir são apresentados os dados obtidos da otimização do modelo de inventário para a política 

sequencial. 

Inventário (S, s) → Manutenção (T) = (8,2) → (20) 

 

T 

Inventário  
(8,2) 

Manutenção Sequencial 

CS ($/mil copias) 

0 25.300 4.284 29.584 

5 8.214 4.194 12.408 

10 3.312 4.175 7.487 

15 2.334 4.186 6.520 

20 2.203 4.214 6.317 

25 2.131 4.244 6.375 

30 2.128 4.306 6.434 

35 2.101 4.367 6.468 

40 2.088 4.407 6.495 

45 2.072 4.486 6.558 

50 2.062 4.524 6.586 

55 2.086 4.586 6.672 

60 2.068 4.624 6.692 

65 2.071 4.692 6.763 

70 2.066 4.729 6.795 

75 2.060 4.767 6.827 

80 2.068 4.809 6.877 

85 2.066 4.814 6.880 

90 2.070 4.840 6.910 
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Anexo B 

A seguir se expõem os dados obtidos da otimização do modelo de inventário para a política 

Integrada. 

 

(Inventário + Manutenção) (S, s, T) → (13, 3, 17) 

 

T 
Inventário Manutenção Integrada 

CS ($/mil copias) 

0 6.982 4.284 11.266 

5 2.982 4.194 7.176 

10 2.212 4.175 6.387 

15 2.186 4.186 6.372 

*17 2.131 4.142 6.273 

20 2.173 4.214 6.387 

25 2.189 4.244 6.433 

30 2.183 4.306 6.489 

35 2.154 4.367 6.521 

40 2.156 4.407 6.563 

45 2.147 4.486 6.633 

50 2.135 4.524 6.659 

55 2.168 4.586 6.754 

60 2.153 4.624 6.777 

65 2.154 4.692 6.846 

70 2.149 4.729 6.878 

75 2.144 4.767 6.911 

80 2.159 4.809 6.968 

85 2.147 4.814 6.961 

90 2.141 4.840 6.981 

* Resultado da otimização   

 


