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RESUMO 
De acordo com o paradigma da Manutenção Centrada na Confiabilidade (MCC), a 

função manutenção em uma organização vai além de corrigir, prevenir ou predizer falhas. Há 
uma preocupação em preservar a capacidade funcional do item e estender a vida útil do mesmo, 
conforme se lê na norma SAE JA1011 para padronização da MCC. Dentre as decisões inerentes a 
uma política de manutenção centrada na confiabilidade, existe o planejamento das atividades de 
manutenção preventiva. Sobretudo nas pequenas e médias empresas, onde os recursos financeiros 
e humanos destinados à gestão da manutenção são limitados, este planejamento pode envolver 
decisões do tipo: que máquina (ou conjunto de máquinas) deve(m) ser priorizada(s) para a 
realização de manutenção preventiva? Este tipo de decisão deve ser tomada em consonância com 
os fundamentos da MCC, que sempre preza pela segurança, qualidade, disponibilidade e 
economia do processo. Este estudo partiu da análise de aspectos que contribuem para indicar o 
quão crítica  a falha de equipamento e suas consequências são para o processo produtivo do ponto 
de vista da MCC. Isso implicou no estudo de uma técnica para análise de falhas, modos de falhas 
e consequências (FMEA) e também do índice de eficiência global de equipamentos (OEE), que 
permitem avaliar equipamentos do ponto de vista da segurança, qualidade, 
operação/disponibilidade e economia do processo. Com isso, foi proposto um procedimento, 
baseado em Análise de Decisão Multicritério para priorizar máquinas para receber manutenção 
preventiva, com base na criticidade das mesmas para o processo produtivo de acordo com as 
premissas da MCC. Na proposta, o método multicritério PROMETHEE II é utilizado para 
agregar avaliação das máquinas em relação a oito critério, classificados em dois grupos: critérios 
para avaliação periódica das máquinas e critérios para avaliação das características das máquinas. 
A agregação corresponde ao índice de criticidade associado a cada uma das máquinas, que, 
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consequentemente, será usado para prioriza-las. A decisão sobre que máquinas priorizar nas 
intervenções para manutenção é recorrente nas indústrias de uma forma geral; assim, a proposta 
tem bastante potencial para ser adotada, visto que ela garante que a priorização seja dada em 
função de critérios importantes que devem ser levados em consideração neste tipo de decisão, os 
quais estão em consonância com as premissas da MCC. 
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