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1. INTRODUÇÃO 

Recuando algumas décadas, a realidade da ma-

nutenção era baseada sobretudo na utilização do 

equipamento até à falha ou avaria, por conse-

quência, na manutenção corretiva. Este tipo de 

estratégia era, na época, geralmente bem aceite. 

Paulatinamente, alterações a esta estratégia fo-

ram sendo introduzidas, agora com intervenções 

prévias à deteção da falha, baseadas em interva-

los fixos de tempo (calendário) ou de funciona-

mento – manutenção preventiva sistemática – ou 

com recurso a monitorização contínua ao estado 

do equipamento ou componente, também de for-

ma prévia à deteção da falha – manutenção pre-

ventiva condicionada. Da sensibilidade dos auto-

res, atualmente, as estratégias preventivas são 

consideradas como adequadas pela maioria das 

organizações.  

Não obstante, o rápido desenvolvimento tecnoló-

gico a que temos vindo a assistir colocou-nos pe-

rante uma realidade que já ninguém duvida que 

veio para ficar: a Indústria 4.0. O paradigma co-

meça, novamente, a alterar-se. O caminho para 

atingir nas organizações a total vulgarização de 

uma estratégia de manutenção que siga o princí-

pio de recorrer a previsões extrapoladas da análi-

se e da avaliação de parâmetros da degradação 

do equipamento ou de um certo componente – 

manutenção preditiva – começa, portanto, a ser 

trilhado. 

Na senda do que começou no século XVIII com o 

aproveitamento da energia do vapor, seguido pe-

la utilização da eletricidade – entre outros adven-

tos que aceleraram o ritmo industrial – e, depois, 

das Novas Tecnologias (à altura), eis que a “velhi-

nha” Revolução Industrial se alimenta de concei-

tos e formulações novas: a possibilidade de co-

municação machine to machine (M2M), permitin- 

do a troca de dados de forma bilateral, o conceito 
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de machine learning (em que os sistemas podem, 

com base em dados, aprender, identificar 

padrões e tomar decisões com o mínimo de 

intervenção humana), a aquisição de informação 

de forma au-tomática, o tratamento dos dados e 

consequente análise, entre outras. 

Dada a relevância de um tema que se tornou uma 

tendência – Internet of Things (IoT) ou Internet 

das Coisas, na tradução literal –, ainda que não 

esgotando a totalidade dos conceitos e implica-

ções decorrentes, o presente artigo surge com o 

objetivo de apresentar algumas considerações 

sobre a aplicação desta tecnologia à função ma-

nutenção, baseadas na reflexão dos autores 

acerca do tema. 

2. A IOT E A MUDANÇA DE PARADIGMA NA 

INDÚSTRIA 

A Internet Society [1] define IoT como "a extensão 

da conectividade de rede e capacidade de com-

putação a objetos, sensores e outros dispositivos 

comuns, normalmente não considerados compu-

tadores, permitindo que estes gerem, troquem e 

consumam dados com o mínimo de intervenção 

humana”. Trata-se, portanto, de um conceito bas-

tante amplo, podendo ser aplicado a um vasto 

conjunto de setores – agricultura, infraestruturas, 

transportes, retalho, indústria, entre outros. Ao 

dar contexto e enquadramento industrial à IoT, 

estabelece-se um novo conceito – Industrial Inter-

net of Things (IIoT). É a este que as próximas li-

nhas são dedicadas. 

Na indústria, o foco é a produtividade. À seme-

lhança do que acontece com os nossos eletrodo-

mésticos, também os ativos industriais estarão 

cada vez mais conectados. Indicadores como a 

disponibilidade dos equipamentos poderão ser 

bastante otimizados por via da IIoT, satisfazendo, 

deste modo, a consideração com que se iniciou o 

parágrafo. 

O rápido desenvolvimento desta tecnologia tem 

sido acompanhado de um crescente interesse por 

parte do mercado do setor da manutenção. De 

facto, o entusiasmo manifestado pelos diversos 

atores do setor relativamente às vantagens e me-
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lhorias decorrentes da utilização destas novas 

possibilidades tecnológicas tem sido cada vez 

maior – o aumento da produtividade e dos tempos 

de exploração dos equipamentos, tanto quanto à 

eficácia, como no que se refere à eficiência, e a 

redução de custos associados, estão, desde logo, 

entre as várias vantagens que poderão ser apon-

tadas. 

O aspeto económico a que se fez menção deve 

ser relevado, dado que o potencial de economia 

de recursos financeiros é bastante significativo. 

Com efeito, tomando como exemplo uma das 

vantagens anteriormente identificadas, a diminui-

ção dos tempos de indisponibilidade dos ativos 

conduz a claros benefícios do ponto de vista fi-

nanceiro. De igual forma, a redução do número de 

substituições de sobressalentes ou da aplicação 

de consumíveis de forma desnecessária, traduzir-

-se-á numa relevante diminuição de custos. De 

forma inerente, também os custos de mão-de- 

-obra associados sofrerão uma importante redu-

ção. Em razão de tudo isso, ainda que o gestor da 

manutenção não deva pautar a sua atuação ape-

nas segundo a vertente económica, em função 

das metas de custos estabelecidas para a manu-

tenção da organização, trata-se de uma questão 

que deverá merecer atenção. 

Os benefícios para a função manutenção decor-

rentes da utilização massiva desta tecnologia 

que, entre outros, passam pela maior frequência 

e qualidade dos dados obtidos, pela gestão técni-

ca centralizada dos ativos ou pela menor interven-

ção humana, estão para lá de qualquer contesta-

ção. De qualquer modo, pontos menos positivos 

poderão, naturalmente, ser apontados, em parti-

cular no que toca ao investimento inicial, relacio-

nado, designadamente, com: aquisição de 

hardware (sensores); equipamentos produtivos; 

equipa de manutenção, que poderá ser necessá-

rio reforçar com um elemento afeto à programa-

ção e automatismos; subcontratação da manu-

tenção. Outros havia que poderiam ser identifica-

dos, como, por exemplo, o potencial aumento da 

vulnerabilidade ao nível da segurança de dados, 

intrínseca a sistemas deste tipo. Em todo o caso, 

crê-se que as vantagens superam, em larga medi-

da, as desvantagens. 

Enunciados que estão alguns dos pontos a favor 

e contra, recoloque-se o foco na manutenção pre-

ditiva, o tipo de manutenção que mais beneficia 

desta tecnologia. De facto, como referido, com a 

sua aplicação à indústria, tornar-se-á mais fácil 

adotar este tipo de estratégia de manutenção pa-

ra a gestão dos ativos de qualquer organização, 

uma vez que, por meio da utilização de sensores, 

aparelhos de aquisição de dados, entre outros 

dispositivos disponíveis, passa a ser possível re-

colher uma grande quantidade de dados e moni-

torizar os equipamentos de forma contínua. Esta 

realidade conduzirá a uma alteração significativa 

na abordagem aos ativos, aos momentos de inter-

venção no seu ciclo de vida e às próprias tarefas 

a realizar.  

Com a análise em tempo real dos dados e tendên-

cias identificadas, a atuação da manutenção pas-

sará a ser feita com uma maior acuidade e asser-

to, atuando apenas quando necessário – e ape-

nas nesse caso –, por oposição a quando possi-

velmente necessário, evitando, deste modo, in-

tervenções de cariz puramente preventivo siste-

mático em equipamentos nos quais não se iria ve-

rificar qualquer tipo de falha ou avaria. 

A tendência para a diminuição dos custos desta 

tecnologia possibilita a disseminação desta estra-

tégia de manutenção que, apesar de não recente, 

ainda não foi adotada pela generalidade das or-

ganizações. Ações como a substituição de um ro-

lamento em data anterior à previsão da data de 

chegada ao patamar de degradação – em função 

da análise de tendência, com base na medição 

sistemática do ruído –, deixarão de ser exclusivas 

de algumas empresas, passando a poder ser 

adotadas por um mais vasto leque de organiza-

ções. Chegará, pois, o momento em que a manu-

tenção preditiva se terá vulgarizado, com eviden-

tes benefícios para a função manutenção e para 

as empresas. 

3. A APLICAÇÃO À FUNÇÃO MANUTENÇÃO 

Perante uma possível alteração à estratégia se-

guida, o gestor da manutenção poderá ser algo 

cético relativamente à mudança. As questões que 

deverá colocar a si próprio serão relacionadas 

com a sua vontade em melhorar e otimizar a ma-

nutenção e, porque parte integrante de uma orga-

nização, contribuir para a melhoria da capacidade 

produtiva. Perante a tomada de consciência des-

tes aspetos, a generalidade dos decisores tornar-

-se-á mais permeável a novas soluções – ainda 

que não seja uma tomada de decisão baseada 

em dados e informação, será suportada pela ne-

cessidade, entendimento e compromisso trans-

versalmente partilhados, como forma de alcançar 

patamares de excelência nos desempenhos de-
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partamentais, para atingir a excelência da organi-

zação. 

A produção irá beneficiar das vantagens introdu-

zidas por uma estratégia de manutenção prediti-

va, na medida em que os tempos de indisponibili-

dade dos equipamentos e máquinas serão reduzi-

dos – por comparação com outros tipos de manu-

tenção –, o que aumenta, por inerência, a capaci-

dade de funcionamento de acordo com a sua fina-

lidade e objetivos da produção. A disponibilidade 

dos equipamentos será assegurada por períodos 

superiores e com níveis de qualidade de acordo 

com o expectável (a monitorização das variações 

nos parâmetros de qualidade do desempenho 

abre diversas possibilidades, nomeadamente a 

utilização de lógica inversa: a qualidade associa-

da à peça, ou a outro qualquer produto ou resulta-

do da operação, poderá estabelecer uma tendên-

cia observável de mau funcionamento ou previsí-

vel falha do equipamento, sendo inversa devido 

ao ponto de partida ser o desempenho do equipa-

mento e este facultar dados à tomada de decisão 

por parte da manutenção).  

Proceder a esta mudança é, no mínimo, desafian-

te. Vários são os momentos em que a dúvida se 

instala ou que se mede o esforço e recursos em-

penhados. Como forma de suavizar o impacto de-

corrente, deve o gestor da manutenção ter claro 

a totalidade do caminho a percorrer e a habilidade 

de perspetivar os ganhos e benefícios futuros. 

Desta forma, e segundo a Hitachi [2], estratégias 

preditivas implementadas com sucesso desenvol-

veram-se e percorreram fases e estágios seme-

lhantes, nomeadamente: selecionar/definir como 

ponto de partida uma pequena parte do seu in-

ventário como objeto de teste (pilot equipment). 

Este estágio possibilita a aferição das escolhas 

feitas, bem como a definição, de forma controla-

da, do desenho e arquitetura necessárias – local 

de armazenamento dos dados coletados, plata-

formas de análise ou possível envolvimento de 

fornecedores de serviços de natureza informática, 

como, por exemplo, fornecedores de soluções 

Software as a Service (SaaS). Logo que esteja 

estabelecida a base a um nível micro, adapta-se 

e expande-se a outras áreas, equipamentos, se-

tores, eventualmente a toda a organização. 

Se a aquisição de dados é relevante, o seu trata-

mento e análise ganham destaque: deverá ser uti-

lizada uma plataforma que permita obter, proces-

sar, preparar e estruturar a quantidade massiva 

de dados possíveis de coletar através de diversos 

equipamentos – Data Acquisition (DAQ) –, tais co-

mo sensores, conversores ou condicionadores de 

sinal. Este sistema deverá estar habilitado a reco-

nhecer uma qualquer parte da informação prove-

niente destes dados e relacioná-la enquanto parte 

de um todo – que será o quadro geral de análise 

e monitorização do inventário de equipamentos. 

Outra fase descrita como fundamental relaciona- 

-se com a utilização de algoritmos adaptativos. 

Uma vez que, através das duas etapas anteriores, 

a aquisição e tratamento de dados está assegura-

da, providenciando inputs e informação de forma 

fiável e contínua, torna-se possível a identificação 

de padrões. A comparação destes padrões com 

aqueles anteriormente identificados permite a cri-

ação de regras de ação. Por sua vez, a compara-

ção destas regras com as anteriormente aplica-

das – e o seu efeito – possibilita a existência de 

um processo de aprendizagem adaptativo (ma-

chine learning). Quantos mais padrões, cenários 

e comparação entre eles, maiores as oportunida-

des de aprendizagem. 

Pelo exposto, e para permitir a comparação, de-

verá decorrer um determinado período de tempo. 

Contudo, este lapso temporal inicial de transfor-

mação da estratégia de manutenção pode ser uti-

lizado para a criação e execução de algoritmos 

não adaptativos, decorrentes do estabelecimento 

de regras lógicas, baseados em parâmetros ob-

servados e medidos nos equipamentos – o que 

corresponderia a uma etapa ou fase intermédia 

de manutenção condicionada. A observância de 

uma leitura ou medição fora do intervalo estabele-

cido desencadearia uma qualquer ação de manu-

tenção. 

Um quarto estágio tem que ver com a possibilida-

de de integrar a informação decorrente da aquisi-

ção e tratamento de dados. Esta integração pode-

rá ser feita com outros sistemas de gestão, como, 

por exemplo, um ERP (Enterprise Resource 

Planning) ou CRM (Customer Relationship Mana-

gement). 

Após esta quarta etapa, poderão estabelecer-se 

eventos desencadeadores de fluxos de trabalho. 

Estas sequências de ação poderão ser objeto de 

análise e permitir melhorias aos processos. 

Um último patamar reportado, para a transição e 

implementação satisfatória, será o envolvimento 

da gestão de topo. Qualquer mudança organizaci-

onal ou tecnológica depende da (real) adesão à 

mudança, como forma de minimização das resis-
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tências naturalmente observadas. A ligação e 

comprometimento face a esta nova estratégia, 

por parte de um elemento decisor, aumentará as 

probabilidades de continuidade do projeto, bem 

como estimulará e motivará os demais para abra-

çar um novo desafio, não deixando que as contra-

riedades e dificuldades coloquem em causa um 

objetivo maior. 

A mudança de paradigma terá, necessariamente, 

um forte reflexo na transformação dos processos 

da função manutenção, podendo a implementa-

ção da estratégia preditiva exigir esforço. Em todo 

o caso, mantenham-se em vista os vários benefí-

cios decorrentes, nomeadamente a melhor ges-

tão dos recursos utilizados, uma vez que, tal co-

mo já referido bastas vezes, as intervenções ocor-

rerão quando efetivamente necessário, sem des-

perdícios associados, com menor impacto na 

operação e com uma clara otimização das ações 

e tarefas a executar, donde se retiram visíveis 

melhorias, não só para a função manutenção mas 

também para toda a organização.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A crescente adoção desta estratégia de manuten-

ção assenta sobretudo em dois grandes fatores: 

a disponibilidade e acesso à tecnologia, bem co-

mo a diminuição do custo associado ao mesmo. 

Relacionados com a cada vez maior disponibilida-

de e acesso ao necessário para a implementação 

de um sistema preditivo, os equipamentos mais 

recentes incorporam os avanços tecnológicos, 

nomeadamente estarem dotados de circuitos in-

tegrados de controlo à própria máquina, bem co-

mo aquisição de leituras de parâmetros associa-

dos ao funcionamento da mesma. O facto de es-

tarem equipados e dotados desta funcionalidade, 

permite a aquisição e armazenamento desta in-

formação a custos menores. 

Por outro lado, a conversão do parque de ativos, 

de forma a dotá-los do equipamento necessário à 

aquisição de dados (DAQ), pode ser conseguido 

por valores relativamente baixos, em virtude de 

cada vez mais fabricantes e fornecedores os pro-

duzirem e comercializarem. Assim, a tecnologia 

está disponível – através da incorporação nos 

equipamentos mais recentes ou conversão a cus-

tos relativamente baixos – e a sua utilização tor-

na-se menos dispendiosa. 

Ainda assim, para algumas organizações o inves-

timento inicial poderá ser considerável. Este é um 

dos pontos identificados como menos positivos, 

ao qual se junta o potencial aumento da vulnerabi-

lidade ao nível da segurança de dados. 

No lado oposto, de entre os vários pontos positi-

vos identificados, destacamos: 

▪ Redução generalizada de custos e de tem-

pos de indisponibilidade; 

▪ Ganhos de eficiência e produtividade; 

▪ Acompanhamento dos ativos. 

No terceiro ponto do presente artigo, estabelece-

-se um conjunto de procedimentos que, por meio 

da IoT, concorrem para uma implementação bem-

-sucedida de um programa de manutenção predi-

tiva numa organização. De forma resumida: 

▪ Definir zonas piloto (antes de investir num 

programa de manutenção preditiva comple-

to); 

▪ Ter um conjunto de tecnologias para agregar 

dados; 

▪ Utilizar algoritmos para monitorizar padrões 

e eventos em tempo real; 

▪ Possibilitar a integração da informação em 

outros sistemas de gestão; 

▪ Estabelecer eventos desencadeadores de 

fluxos de trabalho eficazes; 

▪ Garantir o envolvimento da gestão de topo. 

Existindo, naturalmente, diferenças de setor para 

setor, crê-se que sintetiza um importante conjunto 

de ferramentas, capazes de contribuir para uma 

adequada implementação de um programa de 

manutenção preditiva numa organização que pre-

tenda passar de uma estratégia de manutenção 

preventiva para um estágio mais evoluído da sua 

gestão da manutenção. 

Servindo a função manutenção de ensaio para a 

extrapolação à restante organização, não pode-

ríamos deixar de referir o impacto expectável. 

Como anteriormente referido, ao nível de redução 

de custos, bem como o aumento de produtivida-

de, os benefícios são reais, podendo ascender a 

cerca de 30% [3]. 

A utilização de uma estratégia preditiva reduzirá 

os tempos de reparação (MTTR – Mean Time to 

Repair) e aumentarão os tempos médios entre 

avarias (MTBF – Mean Time Between Failures), 

uma vez que a disponibilidade aumenta. Esta 

combinação provocará uma possibilidade de au-

mento de capacidade produtiva, uma vez que a 

exploração da capacidade instalada é superior, 
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reduzindo os custos industriais associados aos 

produtos acabados. 

A outro nível, a análise de dados poderá provocar 

melhorias no planeamento da produção, na ca-

deia logística – abastecimento e fornecimento –, 

bem como no relacionamento com os fornecedo-

res e clientes. 

Estamos, hoje em dia, rodeados de milhares de 

milhões de sensores. Tirar partido dos dados que 

estes recolhem, transformando-os em informação 

e, consequentemente, em conhecimento, confe-

re-nos uma possibilidade de evolução e de adap-

tação que, não há muito tempo, julgávamos não 

ser possível alcançar. O apoio à tomada de deci-

são está, por essa via, bastante mais facilitado. 

Tiremos, pois, partido disso, decidindo melhor e 

de forma conducente à excelência da função ma-

nutenção nas organizações. 
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