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RESUMO 
 

Atualmente a energia elétrica é um dos bens essenciais que a sociedade dispõe. Assim 
sendo, a confiabilidade das usinas geradoras de energia é extremamente importante. Diante disto, 
é grande a preocupação das usinas geradoras de energia, com a gestão de manutenção de 
equipamentos, pois afeta diretamente a disponibilidade e confiabilidade dos sistemas. Em 
ambientes complexos, caso da manutenção das usinas geradoras, é essencial a estruturação do 
problema para melhor entendimento do problema de decisão. Para alcançar este objetivo, o 
pensamento focado no valor (VFT), uma metodologia que aborda como os valores podem ser 
usados para melhorar o processo de tomada de decisão, foi aplicada e o problema foi estruturado. 
Assim, foi possível identificar valores que abrangem a decisão na gestão da manutenção de 
termoelétricas, mostrando a importância de se levar em consideração não só os critérios 
frequentemente utilizados, mas outros critérios que são essenciais no dia-a-dia das decisões de 
manutenção. 
 
PALAVRAS CHAVE. Pensamento Focado no Valor, Gestão da Manutenção, Usinas 
Termoelétricas. 
 
EN - PO na Área de Energia 
ADM - Apoio à Decisão Multicritério 
OA - Outras aplicações em PO 
 

ABSTRACT 
Currently, electrical energy is one of the essential supplies that society uses. Thus, the 

reliability of the power plants is extremely important. Given this, there is a great concern about 
power plants and equipment maintenance management, as it directly affects the availability and 
reliability of systems. In complex environments, as  maintenance of power plants, it is essential to 
structure the problem for better decision and understanding. To reach this objective, the Value-
Focused Thinking Method, a methodology that describe how the values can be used to improve 
the decision-making process was applied to solve the problem. Thus, it was possible to identify 
values that cover the decision on management of  maintenance on power plants, showing the 
importance of consider not only the criteria often used, but other criteria that are essential in day-
to-day maintenance decisions. 
 
KEYWORDS. Value-focused thinking, Maintenance Management. Power plants 
 
EN - OR in Energy 
AD & GP - OR in Administration & Production Management 
OA - Other applications in OR  
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1. Introdução  

 
Atualmente a energia elétrica é um dos bens essenciais que a sociedade dispõe. Assim 

sendo, a confiabilidade das usinas geradoras de energia é extremamente importante. 
Diante disto, é grande a preocupação das usinas geradoras de energia, com a gestão de 

manutenção de equipamentos, pois afeta diretamente a disponibilidade e confiabilidade dos 
sistemas. A gestão de manutenção de equipamentos de sistemas de energia elétrica toma decisões 
a exemplo de quando parar uma unidade geradora para manutenção, quando a reiniciá-la 
novamente, quais recursos serão utilizados para a manutenção de uma determinada unidade por 
um período de tempo determinado. Entretanto, as preocupações de um decisor não se limitam 
apenas a estas decisões operacionais, são mais abrangentes e envolvem decisões a longo prazo, 
que são influenciadas pelos valores da empresa, pelas legislações vigentes e pelo público alvo. 

Em um problema de decisão deve-se entender cuidadosamente todos os aspectos 
relacionados ao problema, bem como suas influências e interconexões. No entanto, quando se 
está lidando com problemas complexos, com uma grande quantidade de informações e por vezes 
muito difusas, de forma geral, o ser humano tem dificuldades para processar sozinho todas essas 
relações a fim de estruturar o problema para melhor avaliá-lo.(de ALMEIDA, 2012) 

Dentre as técnicas utilizadas para estruturar o problema está o value-focused thinking 
(VFT). A abordagem conhecida como value-focused thinking (VFT), é fundamentalmente sobre 
como decidir o que é importante e como alcançá-lo, definindo essencialmente com o que o 
decisor se preocupa. (Keeney, 1994).  

Neste sentido, esta abordagem auxilia o decisor a entender quais são os valores que irão 
reger a tomada de decisão e assim com a melhor compreensão do que é que se espera alcançar. 
Segundo Keeney (1996) isto pode levar tanto a criação de melhores alternativas quanto a 
melhores decisões. 

Na busca de entender como os decisores visualizam as decisões que envolvem a gestão 
da manutenção no setor de geração de energia, este trabalho tem como objetivo aplicar a 
ferramenta value-focused thinking (VFT), através da identificação dos principais valores e dos 
objetivos meios, fundamentais e estratégicos da organização para tomada de decisão em uma 
usina termoeletrica.  

Tendo em foco a abordagem VFT e seus benefícios esperados, este utiliza esta 
ferramenta para estruturação de um problema de gestão de manutenção em uma usina 
termoelétrica.  E então como resultado da pesquisa, apresentar quais são os principais valores que 
devem reger a tomada de decisão evidenciando a relação entre eles.  

Partindo deste objetivo, o trabalho apresenta além desta seção de introdução, outras 
seções que abordarão os referenciais necessários que auxiliarão a compreensão da abordagem 
VFT e das peculiaridades da gestão da manutenção em usinas termoelétricas evidenciando os 
principais critérios utilizados na gestão da manutenção de unidades geradoras encontrados na 
literatura até hoje, seguidos da caracterização do tema, da aplicação do VFT e as conclusões. 

 
2. Value-Focused Thinking (VFT) 

 
As pessoas são postas a tomarem decisões rotineiramente, e as fazem geralmente de 

maneira intuitiva. Entretanto quando as decisões tornam-se mais complexas, envolvendo decisões 
a longo prazo ou com consequências importantes, torna-se necessário utilizar modelos de 
estruturação do problema para auxiliar no processo de tomada de decisão. Assim como cita 
Schanding (2004), modelos de decisão têm sido desenvolvidos como um meio de fornecer 
insights para os tomadores de decisão, sendo estes projetados para avaliar alternativas.  

Normalmente, o decisor concentra-se primeiro em alternativas e só depois aborda os 
objetivos ou critérios para avaliar as alternativas. esta abordagem de resolução de problemas é 
conhecida como alternative focused thinking(AFT). Segundo Keeney (1996), concentrar-se, 
primeiramente, em alternativas é uma forma limitada de pensar através de situações de decisão. 
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Uma maneira mais proativa de se pensar nas decisões é antes de se pensar em 
alternativas, definir quais são os valores essenciais para a tomada de decisão. Keeney (1996), 
complementa que os valores são fundamentais para tudo que fazemos, e assim, os valores devem 
ser a força motriz para a nossa tomada de decisão. Assim, compreender o que é que se espera 
alcançar pode levar tanto a criação de melhores alternativas, quanto a melhores decisões. 
(MORAIS et al., 2013) 

A abordagem value-focused thinking(VFT), é fundamentada sobre como decidir o que é 
importante e como alcançá-lo, definindo,assim ,as preocupações essenciais do decisor. 
(KEENEY, 1994). Keeney (1996), evidencia a diferença entre o AFT e o VFT, mostrando que o 
AFT é projetado para resolver problemas de decisão, já o VFT visa identificar oportunidades de 
decisão desejáveis e criar alternativas. 

Um benefício do VFT, citado por Merrick et al. (2005), é a capacidade de conceituar a 
estrutura de uma decisão por considerar: seu contexto, os objetivos que um decisor procura 
alcançar - e se tais objetivos são um meio para um fim ou fundamentais para a decisão atual. 

Keeney (1994) descreve como principais benefícios da abordagem VFT: descobrir 
objetivos ocultos, identificar oportunidades de decisão, guiar o pensamento, interconectar 
decisões, guiar a coleta de informações, facilitar o envolvimento de múltiplos stakeholders, 
melhorar a comunicação e avaliar as alternativas. 

Para melhor entender o método, precisamos definir três categorias para os objetivos. 
Estes podem ser divididos em objetivos meios, fundamentais e estratégicos. De acordo com 
Merrick et al. (2005) e  Keeney (1996), um objetivo meio é uma maneira de conseguir outro 
objetivo. Um objetivo fundamental é um objetivo que rege a escolha de um decisor em um 
determinado contexto de decisão. E um objetivo estratégico é aquele que reflete os objetivos de 
longo prazo de um decisor, ou seja, prestam orientações comuns para todas as decisões em uma 
organização e formam a base para objetivos fundamentais mais detalhados e apropriados para 
decisões específicas. 

Esta ferramenta será aplicada na busca de entender como os decisores visualizam as 
decisões que envolvem a gestão da manutenção no setor de geração de energia, e para que se 
tenha maior clareza no tema, será discutido a seguir as peculiaridades das decisões de 
manutenção em sistemas de geração de energia térmica, observando em seguida os principais 
critérios utilizados para as decisões de manutenção nesses casos. 

 
3. Decisões de Manutenção em sistemas de geração de energia 

 
A indústria da energia realiza três atividades: produção, transmissão e distribuição. 

Tradicionalmente, a indústria está organizada de forma centralizada e integrada verticalmente: 
uma única empresa tem o monopólio de todo o sistema em sua área de atuação. No entanto, o 
governo regula a situação direta ou indiretamente, assim as empresas não geram lucros em cima 
do consumidor final. (FROGER et al., 2015) Neste artigo será dado maior ênfase a atividade de 
produção, através das usinas geradoras. 

Pintelon&Parodi-herz (2008) definem manutenção como sendo o conjunto de 
atividades necessárias para manter ativos físicos nas condições de funcionamento desejadas ou 
para restaurá-los a esta condição. Em outras palavras a manutenção deve garantir o bom 
funcionamento dos ativos, para que os mesmos possam operar de maneira eficaz e que atinjam o 
objetivo a qual foram projetados. Diante disso, a manutenção deve trabalhar de maneira eficiente, 
pois é responsável por manter os processos trabalhando de maneira ótima, sem interrupções e 
com produtos/serviços de qualidade.  

A manutenção é uma grande preocupação na indústria geradora de energia elétrica, pois 
as consequências envolvidas no caso de parada ou falha de uma unidade geradora são graves e 
complicadas de estimar. A ausência de distribuição de energia em um determinado local pode 
afetar hospitais, indústrias, escolas, restaurantes, comércios, dentre outros serviços necessitados 
pela população, causando um efeito cascata difícil de se mensurar. 
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Por este motivo, segundo Froger et al. (2015), a programação de manutenção das 
unidades geradoras tem sido amplamente estudada. Em sua versão mais básica, o problema 
relativo ao agendamento de manutenção neste setor consiste em definir quando parar as unidades 
geradoras de energia para manutenção preventiva, a fim de manter a disponibilidade e 
confiabilidade do sistema e reduzir os custos operacionais. Porém, variados critérios são levados 
em consideração para a manutenção de unidades geradoras de energia, uma breve discussão sobre 
os principais critérios será realizada no tópico a seguir com o intuito de se realizar um 
levantamento dos objetivos de manutenção utilizados neste segmento. 

 
3.1 Principais Critérios Utilizados nas Decisões de Manutenção em Unidades Geradoras de 
Energia 

 
Para o levantamento dos principais critérios usados nas decisões de manutenções em 

unidades geradoras de energia utilizou-se como referência a pesquisa de Froger et al. (2015) que 
realizou uma revisão de literatura em corpo de trabalhos destinados a melhorar a tomada de 
decisões de agendamento de manutenção em unidades geradoras e linhas de transmissão.  

Com base no artigo citado acima, os objetivos mais comuns na literatura ao se falar de 
manutenção em unidades geradoras, abrangem critérios relacionados a custos e a confiabilidade. 
Para a confiabilidade, os principais critérios observados são relacionados aos níveis de geração de 
reservas de acordo com o horizonte de planejamento. Com relação aos critérios de custos, Canto 
(2008) classifica-os em: custos de produção, custos de manutenção e dependendo da situação 
custos de start-up. 

Na Tabela 1 foi apresentado um resumo quantitativo, com base no levantamento 
bibliográfico realizado por Froger et al. (2015) que fizeram pesquisas relacionadas a otimização 
de manutenção de usinas geradoras e os critérios de otimização empregados.  

 
Tabela 1 – Levantamento dos critérios utilizados na otimização da Manutenção de 

Usinas Geradoras 
CRITÉRIOS 

UTILIZADOS NO ARTIGO 
QUANTIDADE 

Custo 36 
Confiabilidade 16 
Lucro 4 
Custo e Confiabilidade 6 
Confiabilidade e Lucro 8 
Custo e Lucro 2 
Total 72 

Fonte: Adaptado de Froger et al.(2015) 
 

Na pesquisa foram citados 72 artigos, sendo o mais antigo de 1991 e o mais recente de 
2014. Observa-se a partir do quadro 2, que a maioria dos artigos na área de geração de energia 
utilizam como critérios o custo, representando 50% do total, e a confiabilidade, aproximadamente 
22% do total. Indica-se ao leitor que deseje se aprofundar no tema a leitura complementar de 
Froger et al (2015). 

Como observado acima os critérios abordados comumente na literatura são mais 
quantitativos e específicos. No intuito de descobrir objetivos ocultos e identificar oportunidades 
de decisão será aplicada a abordagem VFT em um sistema de geração de energia. Entretanto, 
para a aplicação do VFT é necessário a caracterização do caso em estudo.  No tópico a seguir 
será discutido a importância da geração térmica no cenário brasileiro, assim como também será 
descrito o sistema estudado.  

 
4. Caracterização do sistema 
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Com relação a geração de energia elétrica, a energia hidráulica sempre foi dominante, 

uma vez que o Brasil é um dos países mais ricos do mundo em recursos hídricos. (Goldemberg & 
Lucon, 2007). Segundo o Ministerio de Minas e Energia (2015) a principal fonte de geração de 
elétrica é a hidráulica, embora tal fonte tenha apresentado uma redução de 4,5% com relação ao 
ano anterior. Mas, diante da atual crise hídrica do país as usinas termoelétricas estão tendo uma 
participação cada vez maior, chegando a acrescer no ano de 2015 18,1% da capacidade elétrica 
do país. 

No Quadro 1 será mostrado o aumento percentual da geração de energia no país ao 
longo de 10 anos de acordo com o balanço energético nacional publicado em 2015 relativo ao 
ano de 2014.   

Quadro 1 – Aumento Percentual de Geração de Energia 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Geração de Eletricidade Anual 
- 10³ tep 34661 36067 38283 39828 40090 44359 45731 47515 49072 50761
Geração Hidráulica - 10³ tep 29021 29997 32165 31782 33625 34683 36837 35719 33625 32116
Geração Térmica - 10³ tep 5639 6070 6117 8046 6465 9676 8895 11795 15447 18645
% Hidráulica 83,73% 83,17% 84,02% 79,80% 83,87% 78,19% 80,55% 75,17% 68,52% 63,27%
% Térmica 16,27% 16,83% 15,98% 20,20% 16,13% 21,81% 19,45% 24,82% 31,48% 36,73%  

Fonte: Autor, com base em Ministerio de Minas e Energia (2015). 
 
Observa-se através do Quadro 1 que dentro de 10 anos houve um aumento percentual 

de 20,46% na contribuição da energia térmica para o cenário nacional de geração de energia.  
Evidenciando assim a importância de se estudar este setor que está em tendência crescente no 
cenário atual brasileiro e mundial. 

Para a produção de energia térmica pode-se utilizar como fontes de calor a biomassa, 
biogás, carvão, óleo vegetal, resíduos de madeira, carvão mineral, gás de refinaria e natural, óleo 
combustível, óleo diesel, etc. 

A geração de energia através de usinas termoelétricas se dá através da queima do 
combustível para que a água armazenada em um caldeira seja aquecida, gerando assim vapor, 
este por sua vez, se encaminha para as turbinas do gerador, movimentando-as e gerando 
eletricidade que posteriormente é conduzida para uma subestação para que seja transmitida. 

Nesta pesquisa será analisada uma usina de geração termoelétrica a óleo com potencial 
instalado total bruto de 164MW e composta por 10 unidades motogeradoras do ciclo diesel. Tais 
unidades devem ser gerenciadas eficazmente com relação a manutenção, pois esta deve garantir a 
disponibilidade dos motores de combustão, assim como manter suas condições a longo prazo, 
além de garantir a qualidade das emissões atmosféricas inerentes a queima do combustível fóssil. 

 
5. Aplicação do VFT 

 
Seguindo a metodologia proposta por Keeney (1996), para aplicação da abordagem 

VFT deve-se em primeiro lugar desenvolver uma lista inicial dos objetivos. Para tal ele sugere 
que ocorra uma discussão sobre a situação de decisão junto aos decisores. Este processo requer 
criatividade significativa para que se extraia dos decisores uma lista de objetivos potenciais. 
Keeney (1996) propõe várias técnicas para auxiliar na identificação dos valores possíveis. 

Utilizando a metodologia citada acima e na busca de se encontrar os valores do decisor 
no caso da gestão da manutenção de usinas termoelétricas, entrevistou-se o gerente de 
manutenção da planta. A entrevista foi baseada nas questões mostradas no Quadro 2, e este foi 
montado com base nas técnicas propostas por Keeney (1996) e Alencar et al. (2011). 

Quadro 2 – Questões base para a entrevista 
1. Que aspectos devem ser levados em conta para uma boa gestão da manutenção de 
uma usina termoelétrica?  
2. O que é certo ou errado com a sua organização com relação a manutenção?  
3. O que precisa ser melhorado a partir da situação atual? 
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4. Existe alguma consequência deste problema que seria inaceitável? 
5. Levando em consideração os últimos 5 anos de operação, o que ocorreu que era 
bom ou ruim? 
6. Com relação ao futuro o que poderia ocorrer que traria grandes consequências 
negativas e qual a sua principal preocupação? 
7. O que você deseja implantar no futuro? Você encontra alguma limitação com 
relação a isto? Se sim, quais? 
8. Que objetivos ambientais, sociais, econômicos, de saúde e segurança são 
importantes de ser levados em consideração na suas atividades de gerenciamento de 
manutenção? 
9. Você pode identificar alguns trade-offs, consequências, impactos ou preocupação 
adicional. Se você puder, o que você pode identificar, por quem e por quê? 
10. Existe algum objetivo específico que deve ser alcançado? 
11. Existe alguma restrição específica que deve ser respeitada? 
12. Por favor, elaborar uma lista de objetivos gerais (alguns objetivos podem ser 
redundantes) 

Fonte: Autor, (2016) 
Há uma redundância entre essas técnicas/perguntas, mas isso não é considerado um 

problema. Pois, segundo Keeney (2001), é fácil reconhecer declarações redundantes de valores, 
mas é muito mais difícil de identificar valores que não estão listados. 

Como resultado desses questionamentos obteve-se uma lista inicial de valores, a qual 
irá conter muitos itens que não são realmente objetivos. Esta irá incluir alternativas, restrições e 
critérios para avaliar alternativas. Então, segundo Keeney (1996), deve-se diferenciar os objetivos 
estratégicos, fundamentais e meios. Ele propõe que para estabelecer essas relações e separar esses 
objetivos, o decisor seja questionado com a seguinte pergunta “ Por que este objetivo é 
importante no contexto de decisão?”. Duas respostas são possíveis, uma delas é que o objetivo é 
uma das razões essenciais para o problema, sendo assim este será um objetivo fundamental. A 
outra resposta possível é que suas implicações são importantes para realização de outro objetivo, 
sendo este classificado como objetivo meio.  

A partir dos questionamentos e técnicas utilizadas para estruturar o problema foi 
possível identificar para o objetivo estratégico “Otimizar a Gestão da Manutenção”os  seus 
objetivos fundamentais que foram:  “melhorar nível de serviço ao cliente”, “minimizar custos” e 
“atender as regulamentações”. A cada um deste foram associados objetivos meios, os quais foram 
hierarquizados assim como demonstrado a seguir: 

 
1.OTIMIZAR GESTÃO DA MANUTENÇÃO 
1.1 Melhorar nível de serviço ao cliente 

1.1.1 Maximizar a disponibilidade 
1.1.2 Minimizar Risco 
1.1.3 Maximizar Credibilidade 
1.2 Minimizar os custos 
 1.2.1 Otimizar o uso de recursos 
 1.2.2 Otimizar o uso da mão-de-obra 
 1.2.3 Minimizar os custos de manutenção 
 1.2.4 Minimizar os custos de produção 

1.3 Atender as regulamentações 
 1.3.1 Minimizar os impactos ao ambiente 
 1.3.2 Otimizar a segurança 
 
As relações entre os objetivos fundamentais e meios foram demonstrados por meio das 

ligações apresentadas na figura 1.  
 

Figura 1 – Relações entre objetivos estratégicos e fundamentais  

66



Anais do XLVIII SBPO
 Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional

Vitória, ES, 27 a 30 de setembro de 2016.

 

Fonte: Autor, (2016) 

A partir da hierarquização dos objetivos, mostrada na figura 2, nota-se que os critérios 
que regem as decisões do decisor no contexto da gestão da manutenção são “melhorar o nível de 
serviço ao cliente”, “minimizar os custos” e “atender as regulamentações”. Que representam os 
trade-offs de valores encontrados no dia-a-dia do decisor deste segmento de mercado, devendo 
este atingir um nível ótimo de serviço prestado e atender as regulamentações vigentes tudo isso a 
um menor custo possível. 

Observa-se a partir da abordagem VFT que a gestão da manutenção em usinas 
termoelétricas envolve muito mais do que os principais critérios encontrados na literatura (custo, 
confiabilidade e lucro), ela deve abranger e se preocupar com outros fatores evidenciados nesta 
pesquisa, a exemplo da preocupação com o cliente e com as regulamentações. Incluir tais fatores 
nas modelagens provavelmente tornariam o estudo mais complexo, porém os tornaria muito mais 
realista.  

Nas seções que se seguem serão discutidos a importância de cada um dos objetivos 
fundamentais, assim como sua relação com os objetivos meios.  

 
5.1 Objetivo fundamental - Melhorar o nível de serviço ao cliente 

 
Ao executar o serviço de maneira eficaz além de garantir que com a melhor utilização 

possível dos recursos se tenha um menor custo, tem-se também um grande impacto na fidelização 
do cliente.  

 Na figura 2 foi representado o objetivo fundamental “melhorar o nível de serviço ao 
cliente’’ e constatou-se que este é impactado pela disponibilidade, confiabilidade, assim como 
pela minimização riscos. Estes serão os objetivos meios, que serão objetivos que deverão ser 
atingidos para que se consiga o objetivo fundamental. 

 

Figura 2 – Relações objetivo fundamental “ Melhorar o nível de serviço ao cliente” 

 
Fonte: Autor (2016) 

 
5.1.1 Maximizar a disponibilidade 
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 “Maximizar a disponibilidade” é essencial para a percepção do nível de serviço para o 

cliente, pois neste tipo de serviço de geração de energia uma das principais formas de percepção 
da não-qualidade do serviço é a interrupção na transmissão de energia, podendo gerar inúmeros 
prejuízos a sociedade, além de atrapalhar o cumprimento do planejamento da companhia elétrica 
brasileira. 

Como alternativa para atender a este objetivo indica-se “ minimizar a ocorrência de 
falhas” pois com a falha de algum componente ou equipamento que leve a parada da turbina ou 
caldeira afetará nos níveis de disponibilidade da planta. Outro ponto que também impacta na 
disponibilidade são as paradas do sistema, pois ao minimizar essas paradas (sejam estas paradas 
causadas por interrupções de produção, parada para manutenção, por falta de combustível ou de 
outros recursos) além de garantir o funcionamento contínuo dos geradores, faz com que se 
aumente a capacidade produtiva e consequentemente aumente o faturamento e os lucros.  

Uma forma de melhorar a disponibilidade do equipamento é  “minimizar o tempo de 
setup com máquina parada” pois o setup externo aumenta o tempo de máquina em operação, é 
possível realizar esta troca de interno para externo através de técnicas amplamente conhecidas do 
sistema Toyota de Produção - como a troca rápida de ferramentas.  

Para manter altos níveis de disponibilidade deve-se garantir, também, o abastecimento 
de combustível para o processo, assegurando-se assim que não falte combustível nos tanques 
reservas. Outra forma de aumentar a disponibilidade do sistema é o aumento da potência gerada 
pelas máquinas em operação, normalmente medida em quilowatts (Kw) ou cavalo vapor (cv). 

 
5.1.2 Minimizar o risco 

 
Um dos objetivos observados como meio para melhorar o nível de serviço ao cliente é o 

de “minimizar o risco”. Muitas são as fontes de risco em um sistema de geração de energia 
térmica, que podem comprometer a imagem da empresa com os clientes, trabalhadores e 
moradores da vizinhança, além de trazer impactos ambientais. A este objetivo meio foram 
relacionadas algumas alternativas dentre elas: utilizar sistemas de detecção de vazamentos e de 
controle de pressão e temperatura e minimizar o risco humano. 

Utilizar sistemas automatizados que garantam a minimização do risco incorrido no 
processo é de fundamental importância. Vazamentos afetam o funcionamento do motor do 
gerador, prejudicando o seu desempenho, por esta razão é importante que o vazamento seja 
identificado antes que este tenha consequências maiores como a diminuição da lubrificação do 
motor e conseqüente fundição do mesmo. 

Outro sistema automatizado que deve ser utilizado para minimizar o risco, é o controle 
de pressão e temperatura, pois o processo de geração de energia térmica depende diretamente da 
manutenção da temperatura e pressão pré-definidas no projeto, levando em consideração que a 
pressão do compressor e a temperatura da caldeira serão responsáveis pelo giro da turbina que 
gerará a energia elétrica. Qualquer variação ou descontrole da temperatura ou pressão incorre em 
altos riscos, como o de explosão. 

As pessoas que trabalham no manuseio das altas tecnologias envolvidas no sistema em 
estudo devem ser bem treinadas e estarem sempre atentas, pois a desatenção aos sinais emitidos 
pelo computador ou a alguma ação tomada por falta de treinamento podem levar a falhas no 
sistema, que pelo alto grau de tecnologia envolvido incorrem em altos custos e tem como 
consequências riscos elevados.  

 
5.1.3 Maximizar a credibilidade 

 
Um dos objetivos meios levantados junto ao decisor foi o de “maximizar a credibilidade”. A 
credibilidade pode ser definida como a capacidade de entregar o que foi prometido, no tempo e 
da maneira como foi prometido. Para atender a este as seguintes alternativas devem ser levadas 
em consideração: a demanda deve ser totalmente satisfeita e as reservas líquidas de combustível 
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ao longo do horizonte de tempo devem ser niveladas para que não haja a falta nem o excesso, 
pois qualquer um deles influenciará nos custos, além do que a falta implicará na incapacidade de 
atender a demanda prometida.  
 
5.2 Objetivo fundamental – Minimizar os custos 

 
Minimizar os custos é o objetivo de todas as organizações, mas muitos são os trade-offs 

que devem ser levados em consideração. Neste estudo, deve-se tentar garantir que as 
regulamentações sejam atendidas e a melhorado nível de serviço ao cliente - a um menor custo 
possível, no entanto, muitos objetivos irão influenciar para atingir o objetivo fundamental, estes 
estão demonstrados na figura 3 dentre eles faz-se importante otimizar o uso dos recursos e mão-
de-obra, além de minimizar os custos de manutenção e produção.  

 
Figura 3 – Relações objetivo fundamental “Minimizar custos” 

 
Fonte: Autor (2016). 

 
5.2.1 “Otimizar o uso de recursos” 

 
Na busca de se conseguir maior efetividade nas ações de manutenção a curto prazo 

deve-se controlar o uso de recursos para que os desperdícios sejam minimizados e o sistema 
possa funcionar de maneira ótima, sendo a “otimização dos recursos” um importante objetivo 
meio para a redução de custos.  

Para tanto é essencial que os recursos para manutenção estejam disponíveis na hora em 
que forem solicitados, evitando a espera ou filas de equipamentos para manutenção pela falta de 
recursos. Neste sentido, deve-se também dimensionar corretamente o estoque de peças 
sobressalentes, evitando a falta delas quando necessário, mas também sem onerar demais os 
custos com estoques elevados e obsoletos. Outro foco da empresa em estudo é a conscientização 
dos funcionários com relação ao consumo de recursos, para que o consumo dos mesmos possa ser 
minimizado tanto quanto possível sem prejudicar a qualidade dos serviços prestados, evitando 
assim desperdícios. A reciclagem dos óleos lubrificantes utilizados além de muito importante 
para evitar riscos a saúde e ao meio ambiente, também tem vantagens econômicas. 

 
5.2.2 “Otimizar o uso de mão de obra” 

 
Da mesma maneira que os recursos, a mão de obra deve ser utilizada de maneira ótima 

com o foco na minimização dos custos, por isto a “otimização da mão de obra” foi definido com 
um objetivo meio.  

Para aperfeiçoar o uso da mão de obra deve-se trabalhar com o número adequado de 
funcionários para que esta esteja disponível sempre que necessário, mas sem excessos, uma 
alternativa para isto é polivalência dos funcionários, os quais podem realizar diferentes atividades 
a depender da necessidade do momento. No entanto, para que se consiga este estágio ótimo onde 
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conta-se com um quadro de funcionários reduzido e polivalente, é fundamental que se invista em 
treinamentos e capacitação além de procurar sempre manter o funcionário satisfeito. Funcionários 
satisfeitos e que se sentem respeitados e reconhecidos pelas atividades que realizam tendem a 
tornarem-se parceiros da empresa, não só se preocupando em desempenhar as suas obrigações 
como também com o desenvolvimento da empresa. 

 
5.2.3 “Minimizar os custos de manutenção” 

 
As ações de manutenção são primordiais para o funcionamento da usina e como 

também os custos associados diretamente a essas ações influenciam nos custos totais e por isso 
devem ser minimizados sempre que possível, sendo este um importante objetivo fundamental 
para a minimização dos custos.  

Muitas alternativas já citadas anteriormente implicam na redução dos custos de 
manutenção, a exemplo do da minimização das falhas, que esta relacionado a disponibilidade, já 
que a ocorrência da falha acarreta em custos diretos (mão-de-obra para colocar o equipamento em 
operação novamente, peças e equipamentos envolvidos, elevação do consumo de combustível 
para arranque dos equipamentos) e custos secundários (relacionados a possíveis falhas 
ocasionadas em equipamentos ou componentes devidos a falha súbita de outro).  

Entretanto outro ponto que contribui para esta redução é a identificação dos subsistemas 
críticos do sistema para que não sejam despendidos esforços com funções que não são críticas 
para o sistema. Ações de manutenção corretiva e preventiva têm suas vantagens e desvantagens, 
portanto é essencial para redução de custos de manutenção que sejam realizados estudos para o 
balanceamento das atividades de manutenção preventiva e corretiva, propondo intervalos ótimos 
de manutenção preventiva que maximizem a vida útil dos equipamentos, mas também que 
garantam que os equipamentos não cheguem a falhar trazendo consequências mais graves além 
de incorrer em maiores custos. Sendo este estudo fundamental para minimização dos custos de 
manutenção e garantia da disponibilidade. 

 
5.2.4 “Minimizar os custos de produção” 

 
As atividades de manutenção também influenciam nos custos de produção e por 

consequência do objetivo estratégico de minimização dos custos. Assim sendo, “minimizar os 
custos de produção” será essencial para atingir a minimização dos custos podendo ser 
classificado como um objetivo meio. 

Uma alternativa para tal é aumentar a eficiência. A eficiência pode ser melhorada a 
medida que se adotam medidas corretas de manutenção, com o aumento da eficiência tem-se um 
maior aproveitamento dos combustíveis utilizados e conseqüente redução de custos de produção, 
pois irá se utilizar uma menor quantidade de combustível para produzir uma quantidade maior de 
energia, além do que, ao aumentar a eficiência ocorre uma redução nos impactos ambientais.  

 
5.3 Objetivo fundamental – Atender as regulamentações 

 
O empreendimento em estudo deve atender as regulamentações ambientais ditadas pelo 

Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) assim como as regulamentações de 
segurança do ministério do trabalho por meio do cumprimento das normas regulamentadoras 
(NRs) e também as legislações estaduais, portanto “atender as regulamentações” é um objetivo 
fundamental da empresa a medida que irá orientar as decisões de manutenção. Os objetivos 
meios que influenciarão neste objetivo fundamental são “otimizar segurança” e “minimizar 
impactos ao ambiente” assim como apresentados na figura 4. 

 
Figura 4 – Objetivo fundamental “Atender as regulamentações” 
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Fonte: Autor (2016) 

 
5.3.1 “Otimizar a segurança” 

 
Para atingir as regulamentações um importante o objetivo meio é “otimizar a 

segurança”, garantindo assim a segurança dos funcionários, um das alternativas  para tal é a 
maximização do uso de dispositivos de segurança, a utilização de tais dispositivos é determinada 
na NR 12 e variam de equipamento para equipamento. É especificado na NR 6 que todos os 
trabalhadores devem receber os equipamentos de proteção individual (EPI) de maneira gratuita, 
sendo obrigação da empresa acompanhar a utilização dos mesmos durante todo a jornada laboral. 
O uso dos EPIs é muito importante para garantir a segurança do trabalhador e consequentemente 
para que se atinja o objetivo fundamental relacionado a segurança. 

 
5.3.2 “Minimizar os impactos ambientais” 

 
Ao se falar de usinas termoelétricas é muito comum que se associe a elas uma maior 

agressão ao meio ambiente. No entanto, altas tecnologias são investidas para que estes impactos 
ao ambiente sejam minimizados permitindo a construção das mesmas próximas às cidades. Para 
tal devem ser seguidas as regulamentações ambientais e tomados todos os cuidados para que este 
impacto seja minimizado. Para atingir esse objetivo, as seguintes alternativas foram listadas: 
minimizar emissão de gases tóxicos, controlar emissão de ruído, implementação do programa de 
conscientização ambiental, armazenar e descartar adequadamente os resíduos. 

Com relação a primeira alternativa que é a “minimização de gases tóxicos” são 
utilizadas chaminés e filtros para diminuir a emissão de gases. Os mais comumente expelidos 
pelos motores de combustão são o monóxido de carbono (CO), os hidrocarbonetos, os óxidos de 
nitrogênio (NOx) e os óxidos de enxofre (SOx). Garantir que o sistema funcione com a eficiência 
correta também minimiza a emissão de gases tóxicos. 

Com relação ao ruído, a NBR 10151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando 
o conforto da comunidade – estabelece padrões que devem ser seguidos, portanto para cumprir o 
objetivo meio de “minimizar os impactos ambientais” é essencial que se tenha como alternativa 
“controlar o ruído emitido”. Esta é uma constante preocupação para empresa, que o ruído não 
ultrapasse os limites permissíveis chegando a afetar a saúde de trabalhadores e da população no 
entorno da usina, para tal esta variável é constantemente monitorada e controlada, sendo o 
aumento deste também um indicativo de alguma possível falha em algum equipamento. No 
intuito de minimizar os impactos ambientais é foco da empresa implementar programas de 
conscientização ambiental com os trabalhadores além de buscar sempre a armazenagem e 
descarte dos resíduos gerados de maneira adequada. 

 
6. Conclusão 
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A geração de energia elétrica através de usinas térmicas é um tema que vêm ganhando 
mais evidência à medida que vem ganhando maior espaço dentro do cenário energético nacional. 
Logo, estudar melhor as peculiaridades das decisões neste segmento ainda pouco explorado no 
país é de fundamental importância.  

A manutenção nos sistema de geração é essencial para garantir a disponibilidade e 
confiabilidade no fornecimento do serviço a que se pretende, portanto este estudo mostrou-se 
relevante à medida que identificou de uma série de valores que abrangem uma decisão em um 
ambiente complexo como o das usinas geradoras de energia. Evidenciando a importância de se 
levar em consideração não apenas os critérios mais frequentemente utilizados - custo, lucro e 
confiabilidade, mas outros critérios que são essenciais no dia-a-dia das decisões de manutenção 
como buscar melhorar os níveis de serviço e atender as regulamentações vigentes.  

Sendo assim, a utilização da técnica VFT mostrou-se útil para o objetivo de entender 
como os decisores visualizam as decisões que envolvem a gestão da manutenção na prestação de 
serviços, através da identificação dos principais valores e dos objetivos meios, fundamentais e 
estratégicos da organização. Os objetivos estratégicos levantados são muito evidentes nos valores 
do decisor, portanto irão ter grande impacto no processo de decisão no contexto de manutenção. 
 
Agradecimentos 

Agradecimento a FACEPE pelo financiamento desta pesquisa. 
 

Referências Bibliográficas 
ABNT. (2000). NBR 10151: Avaliação do Ruído em área habitadas, visando o conforto da comunidade - 

Procedimento. 
Alencar, L. H., Mota, C. M. de M., & Alencar, M. H. (2011). The problem of disposing of plaster waste 

from building sites: problem structuring based on value focus thinking methodology. Waste 
Management (New York, N.Y.), 31(12), 2512–21. http://doi.org/10.1016/j.wasman.2011.06.015 

Brasil. (1978). NR 6 - Equipamento de Proteção Individual, (6), 1–7. 
Brasil. (2011). NR-12 - Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, 25(12), 86. 
Canto, S. P. (2008). Application of Benders’ decomposition to power plant preventive maintenance 

scheduling. European Journal of Operational Research, 184(2), 759–777. 
http://doi.org/10.1016/j.ejor.2006.11.018 

de Almeida, A. T., Morais, D. C., Costa, A. P. C. S., Alencar, L. H., & Daher, S. de F. D. (2012). Decisão 
em grupo e negociação: métodos e aplicações. (Atlas, Ed.). São Paulo: 2012. 

Froger, A., Gendreau, M., Mendoza, J. E., Pinson, É., & Rousseau, L.-M. (2015). Maintenance scheduling 
in the electricity industry: A literature review. European Journal of Operational Research, 251(3), 
695–706. http://doi.org/10.1016/j.ejor.2015.08.045 

Goldemberg, J., & Lucon, O. (2007). Energia e meio ambiente no Brasil. Estudos Avançados, 21(59), 7–
20. http://doi.org/10.1590/S0103-40142007000100003 

Keeney, R. (1994). Creativity in decision making with value-focused thinking. Sloan Management Review. 
Retrieved from http://search.proquest.com/openview/d5579d48e144e3a69d62ae47aa163f6b/1?pq-
origsite=gscholar&cbl=1817083 

Keeney, R. L. (1996). Value-focused thinking: Identifying decision opportunities and creating alternatives. 
European Journal of Operational Research, 92(3), 537–549. http://doi.org/10.1016/0377-
2217(96)00004-5 

Keeney, R. L. (2001). Modeling values for telecommunications management. IEEE Transactions on 
Engineering Management, 48(3), 370–379. http://doi.org/10.1109/17.946536 

Merrick, J. R. W., Grabowski, M., Ayyalasomayajula, P., & Harrald, J. R. (2005). Understanding 
organizational safety using value-focused thinking. Risk Analysis : An Official Publication of the 
Society for Risk Analysis, 25(4), 1029–41. http://doi.org/10.1111/j.1539-6924.2005.00654.x 

Ministerio de Minas e Energia. (2015). Balanço energético nacional - BEN 2015, 291. 
Morais, D. C., Alencar, L. H., Costa, A. P. C. S., & Keeney, R. L. (2013). Using value-focused thinking in 

Brazil. Pesquisa Operacional, 33(1), 73–88. http://doi.org/10.1590/S0101-74382013000100005 
Pintelon, L., & Parodi-herz, A. (n.d.). Evolution of Concepts and Approaches Maintenance : An 

Evolutionary Perspective. 
Schanding, G. T. (2004). A Value Focused Thinking Model for the Development and Selection of 

Electrical Energy Source Alternatives at Military Installations.   

72


