
COORDENADOR DA COMISSÃO TÉCNICA 
DE MANUTENÇÃO DA ABTCP
8: LUIZ.PIOTTO@FIBRIA.COM.BR

AR
Q

UI
VO

 P
ES

SO
AL

POR LUIZ MARCELO PIOTTO

34

NOVA SÉRIE TECNOLOGIAS RELEVANTES

Revista O Papel - junho/June 2016

MANUTENÇÃO, MONTAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

As sempre crescentes demandas da sociedade em geral, das co-
munidades próximas e dos clientes, além das de ordem legal, 
levam as empresas a tentar aumentar sua competitividade de 

forma sustentável. Maior competividade signi� ca necessariamente 
maior produtividade – ou seja, fazer sempre mais com menos. 

Consequentemente, surgem diversas restrições de investimentos 
e custos, as quais devem obrigatoriamente ser equilibradas com os 
legítimos e inegociáveis requisitos ambientais e de segurança do tra-
balho nas organizações. 

Isso levou a manutenção industrial nas últimas décadas a evoluir 
de simplesmente esperar a quebra dos equipamentos para ter de con-
sertá-los, passando por intervenções preventivas baseadas em calen-
dário, para sistemas altamente complexos, em que as intervenções 
se baseiam na real condição dos equipamentos (fazer estritamente o 
necessário, no momento correto).

Para que isso seja alcançado, faz-se necessária a aliança, a atuação 
conjunta e próxima de fabricantes de equipamentos que detêm o know 
how e seus usuários, desde as fases iniciais de qualquer projeto – da 
concepção, passando pela execução/montagem e chegando à operação. 

A obtenção e a utilização correta dos dados continuamente coleta-
dos por redes internas e/ou transmitidos via web, fator crítico de suces-
so de qualquer sistema de manutenção, são viabilizadas somente pela 
troca constante de informações e transferência de conhecimento entre 
os elos da cadeia produtiva.

O grande potencial de sistemas capazes de organizar um número 

praticamente in� nito de dados, transformando-os em informações de 
suporte à gestão que estão chegando nas indústrias, será convertido 
em resultados efetivos apenas se formos capazes de identi� car onde 
devem ser aplicados e con� gurá-los adequadamente, o que também 
requer uma perfeita interação entre quem detém o conhecimento pro-
fundo do equipamento e quem realmente os utiliza.

Essa proximidade também é a melhor – e talvez a única – ma-
neira de se obterem informações que darão suporte às decisões so-
bre renovação dos ativos, garantindo a atualização tecnológica das 
plantas, da forma mais viável e otimizada possível. É visível que as 
tecnologias e a eficiência em prestações de serviços passaram a ser 
essenciais aos resultados.

Olhando mais à frente, temos o conceito da Indústria 4.0 ou Fábrica 
do Futuro, onde uma das tecnologias de vanguarda será a IoT (Internet 
of Things). A utilização da IoT será importante também para o geren-
ciamento dos ativos, permitindo acesso aos dados coletados por meio 
de sensores, softwares de automação e tecnologias de comunicação, 
tornando possível monitorar a saúde dos equipamentos em tempo real. 

Dessa forma, cada dispositivo dentro do equipamento passa a ser um 
elemento ativo a disponibilizar dados para um sistema que utilizará al-
goritmos so� sticados para “predizer” as falhas, correlacionando esses 
dados dando suporte aos especialistas que, a partir de tais informações, 
tomarão decisões adequadas, chegando à excelência na realização de 
manutenções programadas, com o escopo exatamente necessário e no 
momento ideal.                    n

O próximo capítulo da série Tecnologias Relevantes será Produtos Químicos e A� ns. 
Para participar e reservar seu espaço, destacando suas tecnologias neste segmento, entre em contato com o 
Relacionamento ABTCP pelo email relacionamento@abtcp.org.br ou pelos telefones (11) 3874-2733 / 2708 / 2714.
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