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RESUMO 
 
As atividades de manutenção em equipamentos são de extrema importância nas empresas 
industriais, principalmente as manutenções dos tipos preventiva e preditiva, que ocorrem antes 
que o equipamento se torne inoperante. Pelos menos duas metodologias principais podem ser 
aplicadas em uma empresa industrial em se tratando de filosofia de manutenção, a saber, a 
Manutenção Produtiva Total (MPT, ou TPM, do inglês Total Productive Maintenance) e a 
Manutenção Centrada na Confiabilidade (MCC, ou RCM, do inglês Reability Centered 
Maintenance). Faz-se necessário, então, gerir as atividades de manutenção de maneira eficiente. 
Assim, nesta perspectiva tem-se o chamado CMMS, do inglês Computerized Maintenance 
Management System, que se refere a um Sistema de Gerenciamento da Manutenção 
Computadorizado. Este software auxilia no gerenciamento das atividades de manutenção, 
emitindo relatórios padrão, apresentando estatísticas sobre custos, desempenho de máquinas, 
desempenho de linhas e sobre o que mais se deseje controlar. Sabe-se que estudos de prospecção 
tecnológica são de fundamental importância e constituem a ferramenta básica para orientar os 
esforços empreendidos para o desenvolvimento de tecnologias, fornecendo material suficiente 
para que os tomadores de decisão formulem as estratégias de inovação. Assim, a proposta deste 
trabalho é realizar prospecção tecnológica de softwares de gestão da manutenção de 
equipamentos industriais com vistas a traçar um panorama desta área. A ideia é fundamentar a 
prospecção no tripé: prospecção patentária, por meio da base de dados Espacenet e Orbit®; 
prospecção bibliométrica, através da base de dados Scopus e Web of Science; e prospecção 
mercadológica, através da base de dados Capterra. Portanto, pôde-se constatar que a maioria 
dos CMMS’s não possuem em seus módulos elementos imprescindíveis à gestão eficiente da 
manutenção como cálculo dos indicadores MTBF (Tempo Médio Entre Falhas), MTTR 
(Tempo Médio Para Reparo), MTTF (Tempo Médio Para Falhar), confiabilidade, 
disponibilidade, elaboração de FMEA (Análise dos Modos de Falha e seus Efeitos), uso de 
ferramentas da qualidade como como PDCA, 5W1H, Diagrama de Pareto e Diagrama de 
Ishikawa, além da ausência de programas de treinamento para o pessoal da área de manutenção. 
Logo, a ideia é que estas lacunas sejam preenchidas pelos desenvolvedores de software a fim 
de fornecer ao mercado um produto mais completo e que atenda, de fato, às necessidades das 
empresas, além de ter um custo acessível e seja atraente e intuitivo para os usuários. 

Palavras-chave: CMMS; manutenção; patentes; bibliometria.   



 

 

 

 

ABSTRACT 

Equipment maintenance activities are extremely important in industrial companies, especially 
preventive and predictive maintenance, which occurs before the equipment becomes 
inoperative. At least two main methodologies can be applied in an industrial enterprise when it 
comes to the maintenance philosophy, named Total Productive Maintenance (TPM) or 
Reliability Centered Maintenance (RCM). It is then necessary to manage maintenance activities 
efficiently. Thus, in this perspective there is the called Computerized Maintenance Management 
System (CMMS). This software assists in the management of maintenance activities by issuing 
standard reports, providing statistics from costs, machine performance, line performance and 
whatever you want to control. It’s known technological prospecting studies has fundamental 
importance and constitute the basic tool to guide the applied efforts for the technological 
development, providing enough material for having formulated innovation strategies by 
decision makers. Thus, the research purpose is to carry out technological prospection of 
industrial equipment maintenance management software in order to draw an overview of this 
area. The idea is basing the prospecting on the tripod: patent prospecting, through the Espacenet 
and Orbit® database; bibliometric prospecting in the Web of Science and Orbit® databases; 
and market prospecting in the Capterra database. Therefore, it was found that most CMMS's 
do not have in their modules essential elements for efficient maintenance management such as 
calculating the MTBF (Mean Time Between Failures), MTTR (Mean Time to Repair), MTTF 
(Mean Time to Failure) indicators, reliability, availability, FMEA (Failure Mode and Effect 
Analysis)  elaboration, use of quality tools such as PDCA, 5W1H, Pareto Diagram and Ishikawa 
Diagram, beyond the absence of training programs for the  maintenance staff. Then, the idea is 
these gaps to be filled by software developers in order to provide the market with a more 
complete product that comply, indeed, the companies need, in addition to being affordable and 
attractive and intuitive for users. 

Keywords: CMMS; maintenance; patents; bibliometry. 
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1 INTRODUÇÃO  

A Norma Técnica Brasileira NBR 5462/1994 define manutenção como “a combinação 

de todas as ações técnicas e administrativas, incluindo as de supervisão, destinadas a manter 

ou recolocar um item em um estado no qual possa desempenhar uma função requerida” (ABNT, 

1994, p. 6, grifo nosso). Assim sendo, a manutenção é uma atividade de extrema importância 

nas empresas industriais, principalmente as atividades denominadas manutenção preventiva e 

manutenção preditiva, que dizem respeito à manutenção realizada antes que o equipamento se 

torne inoperante.  

Segundo a ENGEMAN® Software de Manutenção (201-), todas as empresas de um 

determinado setor podem utilizar máquinas e equipamentos semelhantes. No entanto, cada 

empresa tem sua própria dinâmica interna, sua cultura organizacional, seus métodos, enfim suas 

especificidades. Como é de se esperar, todos estes ativos – máquinas e equipamentos – estão 

sujeitos a falhas e quebras, além de demandarem trocas de peças e ajustes periódicos. 

De acordo com a Torino Soluzioni Ambientali (TSA, 2018), alguns benefícios são bem 

evidentes no que se refere à implementação de uma filosofia de manutenção em uma empresa 

industrial, principalmente a redução dos custos operacionais, já que, por exemplo, as falhas 

inesperadas podem ser evitadas; ocorre a ampliação da vida útil dos equipamentos, reduzindo, 

consequentemente, custos com aquisição de novos equipamentos; além do aumento da 

produção, fidelização de clientes, economia com multas e interdições resultantes de crimes 

ambientais que porventura ocorram devido a um problema em uma máquina ou equipamento. 

Portanto, a manutenção dentro das empresas deve ser considerada, de certa forma, como um 

negócio com fins lucrativos, em que o seu produto é a confiabilidade e a maior disponibilidade 

dos ativos com o menor custo possível (MCC, 2017). Faz-se, portanto, necessária uma boa 

gestão das atividades da manutenção, a fim de que os objetivos da organização sejam 

alcançados e os benefícios supracitados sejam usufruídos.  

A partir de uma boa gestão é que se torna possível identificar erros no sistema, bem 

como tratá-los de maneira assertiva. Assim sendo, o uso de software de Gestão da Manutenção 

é fundamental para gerenciar as atividades de manutenção, analisar indicadores, avaliar o 

histórico dos equipamentos, dentre outras funções.  
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Como bem afirmam Fogliatto e Ribeiro (2011), o apoio de software para a gestão da 

manutenção é fundamental para agilizar e aprimorar as atividades de planejamento, já que 

permite o armazenamento de grandes volumes de dados, acelera a análise dos dados registrados 

e qualifica a tomada de decisão. É esperado que um software de gestão da manutenção seja 

capaz, minimamente, de: (i) estabelecer um programa de gerenciamento de ativos, antecipando 

a necessidade de reparos e substituições, (ii) estabelecer um programa de manutenção 

preventiva e preditiva, a partir de um plano de manutenção, (iii) registrar as informações 

referentes a intervenções que sejam realizadas nos equipamentos, (iv) gerenciar o estoque de 

peças de reposição, (v) emitir ordens de serviço de manutenção contendo data, equipe, 

ferramentas e peças necessárias. 

Atualmente existem no mercado alguns softwares de gestão da manutenção, tais como 

o Produttivo, o GestãoClick, o Synchroteam, o Infraspeak, o Fracttal, o SoftExpert, dentre 

outros. Para um melhor entendimento sobre os recursos que normalmente são oferecidos por 

estas ferramentas, é apresentado, a seguir, um breve resumo sobre as características e 

funcionalidades básicas destes softwares.  

O Produttivo possibilita a montagem de roteiros de trabalho do corpo técnico, emissão 

de ordens de serviço, relatórios fotográficos, relatórios técnicos e outros.  O aplicativo funciona 

offline e coleta evidências fotográficas, assinaturas digitais e localização GPS. O software ainda 

permite a realização de estudos sobre as não conformidades, criação de planos de ação e 

acompanhamento do andamento das atividades1. O GestãoClick é um software para pequenas 

empresas de manutenção industrial que oferece alguns recursos, tais como controle financeiro, 

controle de estoque e emissão de ordens de serviço2. O software Synchroteam é um sistema 

centralizado com dados relativos ao inventário do equipamento do cliente, requisitos de 

manutenção em termos de contratos de serviço e histórico, renovação de garantia e peças de 

reposição3. O Infraspeak apresenta algumas funcionalidades, tais como gestão de ativos, gestão 

das manutenções corretivas e preventivas, planejamento de agendas, gestão de custos, gestão 

 
1 Informações coletadas do site do software Produttivo. Disponível em: 
https://www.produttivo.com.br/?gclid=CjwKCAjwxrzoBRBBEiwAbtX1n_xPyiN6n3oTHUe2c-
cC7Tf86v4b1e0ipzhiiLsRdUWKE1WU8Acj9hoCiRcQAvD_BwE. Acesso em: 05 jul. 2019. 
2 Informações coletadas do site do software GestãoClick. Disponível em: https://gestaoclick.com.br/software-
para-empresa-de-manutencao-industrial. Acesso em: 05 jul. 2019. 
3 Informações coletadas do site do software Synchroteam. Disponível em: https://synchroteam.com/br/industry-
maintenance.php. Acesso em: 05 jul. 2019. 
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de documentos e gestão de estoques4. O Fracttal faz a gestão de falhas e manutenção 

preventiva, emite ordens de serviço, apresenta indicadores de confiabilidade, determina 

indicadores tais como Tempo Médio para Reparo (MTTR) e Tempo Médio para Falhar (MTTF) 

que são calculados em tempo real; além de emitir uma gama de relatórios e gráficos para tomada 

de decisões5. Por fim, o SoftExpert permite o gerenciamento das tarefas de manutenção 

preditiva, preventiva e corretiva. O sistema rastreia o histórico e as tendências dos 

equipamentos, através de recursos de prevenção e análise de falhas, e calcula indicadores como 

Tempo Médio para Reparo (MTTR), Tempo Médio entre Falhas (MTBF), Taxa de Falha e 

Disponibilidade do Equipamento. O software ainda propõe a redução do tempo gasto na 

execução das tarefas, além de permitir o gerenciamento da agenda de técnicos, peças, 

suprimentos, ferramentas e fornecedores, otimizando todos os programas de manutenção6. 

Percebe-se que, apesar de ser encontrada uma grande variedade de softwares voltados à 

Gestão de Manutenção, ainda há carência de softwares que contemplem outros elementos 

fundamentais para um bom gerenciamento das atividades de manutenção. De maneira geral, os 

softwares descritos apresentam funcionalidades em comum, tais como a emissão de relatórios 

técnicos dos equipamentos, ordens de serviço, gestão de custos e gestão de estoque. No entanto, 

no que se refere a indicadores de manutenção, por exemplo, apenas dois softwares (Fracttal e 

SoftExpert) apresentam tais indicadores e, ainda assim, são limitados a três indicadores, a saber 

confiabilidade, MTTR e MTTF, indicadores estes muito importantes, mas que não são os únicos 

que devem ser levados em consideração para um gerenciamento mais eficiente da manutenção. 

O Infraspeak também trabalha com indicadores, mas pelo menos pelo que se pode entender 

com base nos dados disponíveis em sua página eletrônica (vide nota de rodapé n° 4), os 

indicadores são mais voltados a custos. Outro aspecto importante a ser considerado diz respeito 

ao estudo e análise das falhas: apenas o SoftExpert tem recursos de prevenção e análise das 

mesmas, no entanto não parece utilizar, por exemplo, nem a ferramenta de confiabilidade 

Análise dos Modos de Falha e seus Efeitos (FMEA), nem a Análise de Árvores de Falha (FTA), 

ferramentas fundamentais para uma boa gestão do ponto de vista da manutenção centrada na 

 
4 Informações coletadas do site do software Infraspeak. Disponível em: http://www.infraspeak.com/. Acesso em: 
05 jul. 2019. 
5 Informações coletadas do site do software Fracttal. Disponível em: https://fracttal.com/pt/. Acesso em: 05 jul. 
2019. 
6 Informações coletadas do site do software SoftExpert. Disponível em: https://www.softexpert.com/pt-
br/produto/gestao-manutencao/. Acesso em: 05 jul. 2019. 
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confiabilidade. Salienta-se que nenhum dos softwares citados faz uso de ferramentas da 

qualidade, como PDCA, 5W1H, Diagrama de Pareto e Diagrama de Ishikawa.  

A partir do que foi apresentado, o tema deste trabalho é “Prospecção Tecnológica 

Aplicada à Gestão da Manutenção de Equipamentos Industriais”, propondo a utilização de 

ferramentas de prospecção tecnológica para que as lacunas na área de gestão da manutenção 

sejam evidenciadas, apontando oportunidade para preenchê-las. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral deste trabalho de conclusão de curso é: 

 Realizar prospecção acerca de inovações na área de softwares de gestão da manutenção, 

identificando as lacunas existentes. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos de trabalho de conclusão de curso são: 

 Realizar prospecção bibliométrica sobre gestão da manutenção nas bases de dados 

acadêmicas SCOPUS7 e Web of Science8;  

 Realizar prospecção de tecnologias protegidas sob a forma de patentes que tratem de 

gestão da manutenção nas bases de dados patentárias Espacenet9 e Orbit®10; 

 Realizar prospecção mercadológica sobre gestão da manutenção na base de dados 

Capterra11;  

 Apontar lacunas na área de softwares de gestão da manutenção. 

 

 

 
7 O SCOPUS é o maior banco de dados de resumos e citações da literatura revisada por especialistas: periódicos 
científicos, livros e anais de congressos. Fonte: https://www.elsevier.com/solutions/scopus, acesso em 05 jul. 
2019. 
8 A base de dados da Web of Science conecta o Web of Science Core Collection a índices regionais de citação, 
dados de patentes, índices de assuntos especializados e um índice de conjuntos de dados de pesquisa, totalizando 
mais de 33.000 periódicos. Fonte: https://clarivate.com/products/web-of-science/, acesso: 05 jul. 2019. 
9 O Espacenet é uma base de dados gratuita fornecida pelo Escritório Europeu de Patentes (EPO) e a Comissão 
Europeia, bem como vários institutos nacionais e regionais de patentes, oferecendo acesso a mais de 100 milhões 
de documentos de patentes de mais de 90 países. Fonte: 
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/C82219A43C976DBCC12581CD0052925D/$File/espac
enet_resourcebook_v3.0_en.pdf, acesso em: 06 jul. 2019.  
10 Software produzido pela Questel Orbit, sendo um sistema de busca, seleção, análise e exportação de 
informações contidas em patentes. Possui cobertura de publicações de 87 escritórios nacionais e 6 escritórios 
regionais. Fonte: https://www.axonal.com.br/arquivos/PDF/Apresentacao_Questel_Orbit.pdf, acesso em: 08 jul. 
2019. 
11 Capterra é um site de revisão por pares online que visa ajudar as empresas a encontrar soluções de software 
para quase todos os processos de uma empresa. A empresa foi fundada em 1999 e é baseada em Arlington, 
Virgínia, EUA. Fonte: https://www.capterra.com/, acesso em: 23 jun. 2019. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

A fim de embasar teoricamente esta pesquisa, nas próximas seções serão apresentados 

definições e fundamentos acerca de gestão, de manutenção industrial, de gestão da manutenção 

e de prospecção tecnológica. 

3.1 GESTÃO 

Buarque (1997) apresenta um conceito de gestão atrelado ao conceito de administração, 

sendo os termos definidos da seguinte forma: o termo “gestão” deriva do latim (gestione); trata-

se de um substantivo feminino cuja principal acepção significa o ato de gerir; gerência, 

administração. Existe também uma acepção relacionada a aspectos jurídicos da gestão de 

negócios, que significa: “administração oficiosa de negócio alheio, sem mandato ou 

representação legal”. Ainda este dicionário apresenta, no verbete “administração”, os seguintes 

significados: Ação de administrar. Gestão de negócios públicos ou particulares. Governo, 

regência; Conjunto de princípios, normas e funções que têm por fim ordenar a estrutura e 

funcionamento de uma organização (empresa, órgão público etc.); Prática desses princípios, 

normas e funções: Função de administrador; gestão, gerência (BUARQUE, 1997, verbetes 

“Gestão” e “Administração”). Gullo (2016, p. 20, grifo nosso) concorda com esta relação entre 

os termos Gestão e Administração, ao afirmar que “a administração cuida da gestão (gerência) 

de negócios públicos, privados, sociais, culturais, familiares ou pessoais”. 

Segundo Luccato (2011, sem paginação, grifo nosso) em um artigo publicado no portal 

Administradores.com, a definição mais prática de gestão é: “ter controle sobre os processos da 

empresa”. Mas, de acordo com o mesmo autor, para que a gestão seja bem estruturada é 

necessário levar em conta alguns elementos, e ter, por exemplo, indicadores bem definidos para 

as atividade a serem executadas, metas para cada um desses indicadores, e desenvolvimento de 

uma comunicação clara em todos os níveis da organização (considerando as metas de cada 

profissional, área e da empresa como um todo). Adicionalmente devem-se buscar realizar 

reuniões para análise da performance dos indicadores, definir planos de ação para o caso de não 

se atingir as metas e, por fim, ter à disposição profissionais devidamente capacitados para que 

possam agir de maneira assertiva na resolução de problemas.  
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Certo (2003) apresenta administração como um processo que permite alcançar as metas 

de uma empresa, utilizando-se de pessoas e outros recursos. Duarte (2011), em seu Dicionário 

de Administração e Negócio, apresenta a seguinte definição para o verbete gestão: 

1) Forma de administrar. (2) Administração. (3) Maneira de gerenciar. (4) Negócio. 
(5) Na visão sistêmica da organização, é o subsistema central que promove a 
integração funcional da organização, interseccionando e interligando os demais 
subsistemas. Para a avaliação do dirigente, o subsistema gestão (G) serve para realizar 
o interagir de todo o conjunto. (6) Uma das duas funções básicas em que se divide a 
administração de uma sociedade, segundo princípios da legislação nacional. (7) 
“Defino gestão como capacitação, empowering ou influência.” (R. Roosevelt Thomas 
Jr.). [...]. (DUARTE, 2011, verbete “Gestão”, grifo nosso). 

Nota-se, assim, a clara relação que existe entre os termos “administração” e “gestão”. 

Outro termo também utilizado com o mesmo enfoque é “gerenciamento” que se refere aos 

processos que visam assegurar que o programa da organização seja executado e os seus 

objetivos, alcançados (DUARTE, 2011). Assim, por inferência, pode-se afirmar que a gestão 

abarca os elementos do processo administrativo, que é composto pelos itens apresentados no 

Quadro 1. 

Quadro 1 – Elementos do Processo Administrativo 

Elementos SIGNIFICADO 

Planejamento Decisões sobre objetivos e recursos necessários para realizá-los. 

Organização 
Decisões sobre a divisão de autoridade, responsabilidades e recursos para realizar 
objetivos. 

Execução 
Decisões de execução de planos. Direção, coordenação e autogestão são estratégias de 
execução. 

Controle Decisões visando assegurar a realização dos objetivos. 

Fonte: Maximiano (2004, p. 105). 

Pelos menos três características podem ser destacadas em se tratando de administração 

ou da gestão, a saber, 1) é um processo composto de atividades que ocorrem de forma contínua 

e interrelacionada; 2) foca em atingir os objetivos da empresa e 3) alcança tais objetivos por 

meio do trabalho executado por pessoas e por outros recursos da empresa (CERTO, 2003). 

Considerando o exposto nesta seção, neste trabalho entende-se gestão como um 

processo que envolve múltiplas atividades dentre as quais se destacam as de planejamento, 

execução, avaliação e controle, visando alcançar os objetivos e metas da organização, e para 

isso é indispensável a ação coordenada das pessoas da equipe dessa organização. 
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3.2 MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 

Segundo Viana (2002), a manutenção industrial envolve uma série de atividades 

visando preservar os equipamentos e instalações e proporcionar o máximo aproveitamento 

destes ativos para o processo produtivo e, para isso, a organização deve utilizar-se de formas 

de estruturação e técnicas, perseguindo o “zero defeito” e a máxima disponibilidade dos 

equipamentos, não podendo limitar-se à simples intervenção para correção dos problemas 

cotidianos. De forma semelhante, Campbell (1995 apud CALLIGARO, 2003) indica que a 

manutenção industrial tem a função de manter os ativos físicos nas suas melhores condições, 

de modo a garantir a capacidade de produzir e prover bens e serviços. Assim, pode-se perceber 

que a manutenção é uma atividade de extrema importância nas indústrias.  

De acordo com Souza e Santana (2012), são benefícios da manutenção em uma 

organização: segurança melhorada – diminui o risco às pessoas que atuam no ambiente; 

confiabilidade aumentada – menos tempo perdido com conserto; qualidade maior – 

equipamentos em melhor desempenho; custos de operação mais baixos – alguns elementos de 

tecnologia funcionam melhor quando recebem manutenção regularmente; tempo de vida mais 

longo – prolongar a vida efetiva das instalações; valor final mais alto – instalações bem 

mantidas propiciam vendas de segunda mão para o mercado.  

A manutenção, segundo Gerônimo, Leite e Oliveira (2017), é classificada de três 

formas: manutenção corretiva, manutenção preventiva e manutenção preditiva. A manutenção 

corretiva possui como característica principal uma metodologia que apresenta ações imediatas 

de curto prazo, objetivando a devolução do pleno funcionamento de uma máquina que está fora 

de sua operação normal (MORO; AURAS, 2007). Já a manutenção preventiva, segundo os 

mesmos autores (GERÔNIMO; LEITE; OLIVEIRA, 2017), refere-se a um conjunto de 

procedimentos que são realizados nos equipamentos, a fim de evitar possíveis falhas. 

Normalmente, esse tipo de manutenção é acompanhada de um cronograma pré-estabelecido, 

no qual constam as informações referentes aos processos que devem ser seguidos, o tempo que 

deve ser obedecido entre uma manutenção e outra, além das peças que necessitam ser trocadas 

(GERÔNIMO; LEITE; OLIVEIRA, 2017). Por fim, a manutenção preditiva se caracteriza pelo 

acompanhamento do desempenho dos equipamentos, através de métodos com análises de dados 

que são fornecidos nos monitoramentos e inspeções realizadas em períodos pré-determinados 

(PEREIRA, 2009).  
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Duas metodologias principais podem ser aplicadas em uma empresa industrial em se 

tratando de filosofia de manutenção, a saber, a Manutenção Produtiva Total (MPT, ou TPM, do 

inglês Total Productive Maintenance) e a Manutenção Centrada na Confiabilidade (MCC, ou 

ou Reliability Centered Maintenance, RCM).  

A metodologia MPT tem por objetivo maximizar a estrutura da empresa no aspecto 

material, levando em consideração as máquinas, equipamentos, ferramentas, matéria-prima, 

produtos etc.; e também no aspecto humano, por meio de aprimoramento das capacitações 

pessoais envolvendo conhecimento, habilidades e atitudes (SANTOS, 2009).  

Nepomuceno (1989, p. 31) apresenta as principais responsabilidades da manutenção a 

fim de preservar o sistema produtivo, são elas: 

Planejar em conjunto com a produção, visando estabelecer um programa coerente de 
manutenção e reparos; 

Conservar toda a instalação em condições tão perfeitas quanto possível, com 
minimização de custos; 

Executar e controlar os reparos e consertos eventuais e emergenciais no menor prazo 
possível;  

Obedecer aos intervalos de conservação rotineira, como lubrificação, limpezas, 
ajustes etc., para que as interrupções na produção sejam mantidas no menor tempo 
possível; 

Manter reuniões constantes com os encarregados da produção para diagnosticar os 
principais problemas e trocar informações com a produção; 

Verificar o porquê de algumas máquinas ou equipamentos apresentarem índice 
elevado de interrupções, com o objetivo de eliminar as causas do aparecimento dos 
defeitos; 

Auxiliar, sempre que possível, o Departamento de Produção no que diz respeito aos 
operadores de máquinas e equipamentos, com o intuito de instruí-los a manusear 
adequadamente os equipamentos que lhes são confiados; 

Executar treinamentos, quando necessários, para o grupo de funcionários da produção 
a fim de informar quais procedimentos emergenciais podem ser utilizados 
(NEPOMUCENO, 1989, p. 31). 

Já a metodologia MCC faz uma análise sistemática das funções do sistema, destacando 

a forma como essas funções falham e definindo um critério de priorização explícito baseado 

em fatores econômicos, operacionais e de segurança para a identificação das tarefas de 

manutenção que devem ser aplicadas levando em consideração a relação custo/eficiência no 

combate a essas falhas (FLEMING; SILVA; FRANÇA, 1999).  
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A metodologia MCC é composta de sete etapas, são elas: 1º. Seleção do Sistema e 

Coleta de Informações; 2º. Análise de Modos de Falha e Efeitos; 3º. Seleção de Funções 

Significantes; 4º. Seleção de Atividades Aplicáveis; 5º. Avaliação da Efetividade das 

Atividades; 6º. Seleção das atividades Aplicáveis e Efetivas; 7º. Definição da Periodicidade das 

Atividades (SIQUEIRA, 2005). 

Qualquer que seja a metodologia adotada, um dos elementos essenciais para a 

implementação da filosofia de manutenção em uma empresa industrial é o Plano de 

Manutenção, um documento que, de acordo com Soeiro, Olivio e Lucato (2017), apresenta todo 

o detalhamento das inspeções, o tipo de manutenção, as atividades a serem realizadas, bem 

como a periodicidade com que serão aplicadas a cada um dos equipamentos das linhas de 

processo. Ele visa atender ao planejamento e controle da manutenção, resultando no aumento 

da disponibilidade dos equipamentos, na redução das paradas não planejadas e no controle dos 

custos de manutenção. 

Assim, o Plano de Manutenção é imprescindível porque serve de base para que todas as 

atividades de manutenção sejam realizadas no tempo devido, de forma que as falhas inesperadas 

sejam reduzidas, justamente por seguir um roteiro de tarefas pré-estabelecidas que visam evitar 

que a falha ocorra. 

A fim de pôr em prática os Planos de Manutenção, um dos elementos necessários é a 

inspeção dos equipamentos. A Figura 1 apresenta um exemplo de uma ficha de inspeção de rota 

mecânica. Tais fichas obedecem ao Plano de Manutenção Preventiva previamente estabelecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

Figura 1 – Modelo de uma Ficha de Inspeção de Rota Mecânica 

 

Fonte: Viana (2002, p. 90). 

Ao analisar a Figura 1, pode-se perceber que existe uma série de equipamentos que 

devem passar por inspeção (motor, redutor, bomba etc.), e cada um possui uma identificação 

adequada (a placa ou etiqueta de identificação é denominada TAG). Há também uma série de 

aspectos que devem ser avaliados na inspeção, tais como ruído, vibração, lubrificação, entre 

outros. A partir dessa inspeção é que pode ser detectada alguma anomalia, sendo possível então 

programar o reparo. A ideia, porém, é não esperar que a falha ocorra, comprometendo 

repentinamente todo o sistema e trazendo uma série de transtornos, o ideal é que o equipamento 

seja acompanhado periodicamente com objetivo de detectar possíveis problemas e tratá-los o 

quanto antes. 

É preciso também salientar a existência da norma NBR 5462 – Confiabilidade e 

Mantenabilidade (ABNT, 1994) que apresenta, dentre outros assuntos, as definições de 

algumas das principais terminologias relativas à manutenção industrial, bem como definições 

relacionadas à Manutenção Centrada em Confiabilidade (MCC), metodologia discutida 

anteriormente. 
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O conhecimento de algumas terminologias é imprescindível para melhor compreensão 

da manutenção industrial como um todo. O Quadro 2 apresenta alguns termos básicos para um 

entendimento mais claro em se tratando desta temática. 

Quadro 2 – Terminologias básicas em se tratando de manutenção industrial  

TERMINOLOGIA CONCEITO 

Falha 
Término da capacidade de um item desempenhar a função requerida (ABNT 5462, 
1994, p. 3). 

Defeito 
Qualquer desvio de uma característica de um item em relação a seus requisitos (ABNT 
5462, 1994, p. 3). 

Defeito Crítico 
Defeito que provavelmente resultará em uma falha ou resultará em condições perigosas 
e inseguras para as pessoas, danos materiais significativos ou outras consequências 
inaceitáveis (ABNT 5462, 1994). 

Benchmark Os melhores valores de desempenho de líderes de mercado (VIANA, 2002, p. 6). 

Benchmarking 
É a atividade de comparar um processo com os líderes reconhecidos com objetivo de 
identificar oportunidades de melhorias (VIANA, 2002, p. 6). 

Confiabilidade 
É a capacidade de um item de desempenhar uma função requerida sob condições 
especificadas, durante um intervalo de tempo (ABNT 5462, 1994). 

Item de Controle 
Item estabelecido para medir a qualidade de um processo, constituiu-se indicadores 
para provocar melhoria no processo (VIANA, 2002, p. 7). 

Banco de Dados 
É um conjunto de informações referente a manutenção, pessoal, serviços, eventos, 
ocorrências (VIANA, 2002, p. 7). 

Componente É uma parte integrante de um equipamento (VIANA, 2002, p. 7). 

TAG 
É o local que ocupa um equipamento ou um conjunto de equipamentos. Também pode 
ser explicado como o endereço físico do equipamento ou conjunto de equipamentos, é 
a forma de identificar o mesmo na planta (VIANA, 2002). 

FMEA – Análise dos 
Modos de Falha e seus 
Efeitos (do inglês 
Failure Mode and 
Effect Analysis) 

Método qualitativo de análise de confiabilidade que envolve o estudo dos modos de 
falha que podem existir para cada subitem, e a determinação dos efeitos de cada modo 
de falha sobre os outros subitens e sobre a função requerida do item (ABNT 5462, 
1994). 

FTA (Análise de 
Árvores de Falha) 

Diagrama lógico que representa as combinações de falhas entre os componentes que 
acarretam um tipo determinado de falha do sistema global (FOGLIATTO, RIBEIRO, 
2009, p. 201). 

Follow Up Acompanhamento ou monitoração da situação atual (VIANA, 2002, p. 7). 

Mantenabilidade 

É a capacidade de um item ser mantido ou recolocado em condições de executar suas 
funções requeridas, sob condições de uso especificadas, quando a manutenção é 
executada sob condições determinadas e mediante a procedimentos e meios prescritos 
(ABNT 5462, 1994, p.3). 

Manutenção Planejada 
Manutenção organizada e efetuada com previsão e controle, de forma que manutenção 
preventiva sempre é planejada, enquanto a manutenção corretiva pode ou não ser 
planejada (VIANA, 2002). 

Manutenção por 
Ocasião 

Consiste em efetuar consertos em um item que fica parado por falta de material ou 
manutenção preventiva, objetivando aproveitar o tempo de parada e aumentar a 
disponibilidade (VIANA, 2002, p. 8). 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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Quadro 2 – Terminologias básicas em se tratando de manutenção industrial (continuação). 

Manutenção 
Programada 

Manutenção preventiva executada de acordo com um programa preestabelecido 
(ABNT 5462, 1994, p. 7). 

Retrofitting 
Consiste em reforma de um equipamento para atualizá-lo tecnologicamente (VIANA, 
2002, p. 8). 

Ordem de Manutenção 
(OM) 

Instrução escrita enviada mediante documento eletrônico ou em papel, que define um 
trabalho a ser executado pela manutenção, também chamado de Ordem de Serviço de 
Manutenção (OS) (VIANA, 2002). 

Pane 
Estado de um item caracterizado pela incapacidade de desempenhar uma função 
requerida, excluindo a incapacidade durante a manutenção preventiva ou outras ações 
planejadas, ou pela falta de recursos externos. (ABNT 5462, 1994, p. 4). 

Reparo 

É a restituição de um item à condição admissível de utilização através do concerto ou 
reposição de partes danificadas, desgastadas ou consumidas. Reposição ou substituição 
completa de um item avariado por outro novo que pode acarretar ou não melhores 
características de produção ou rendimento (VIANA, 2002, p. 9). 

HH Homem Hora, equivale a hora de trabalho do mantenedor (VIANA, 2002, p. 9). 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

O Quadro 2 permite, portanto, uma familiarização com os termos que serão citados ao 

longo de todo o trabalho, facilitando a compreensão. 

3.3 GESTÃO DA MANUTENÇÃO 

De acordo com Costa (2014), a gestão da manutenção corresponde ao conjunto de todas 

as tarefas da gestão que determinam os objetivos, a estratégia e as responsabilidades referentes 

à manutenção, abrangendo o planejamento, o controle e a supervisão da manutenção e a 

melhoria de métodos na organização, incluindo os aspectos econômicos.  

Um dos pilares para a sistematização do processo de gerenciamento da manutenção é 

um plano bem estruturado da manutenção, no qual devem constar todas as informações e metas 

da empresa em relação ao escopo do seu processo (GERÔNIMO; LEITE; OLIVEIRA, 2017).  

Como bem afirmam Soeiro, Olivio e Lucato (2017), para que a estratégia de manutenção 

industrial adotada resulte em sucesso para a organização é necessário a aplicação adequada das 

ferramentas organizacionais, das técnicas de planejamento, do sistema de gerenciamento, da 

correta definição dos medidores de qualidade e da formação, capacitação e treinamento dos 

profissionais da área de manutenção.  

Segundo Mishawaka e Olmedo (1993), os objetivos próprios de uma gerência de 

manutenção moderna são: maximizar a produção com menor custo e a mais alta qualidade sem 

infringir normas de segurança e causar danos ao meio ambiente. 
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A Figura 2 apresenta, segundo Xenos (2014), os principais elementos de um sistema de 

gerenciamento de manutenção. 

Figura 2 – Principais Elementos de um Sistema de Gerenciamento de Manutenção 

 

Fonte: Xenos (2014, p. 37). 
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Percebe-se, a partir da análise da Figura 2, a centralidade do Plano de Manutenção neste 

processo, ratificando-se a sua necessidade para que uma filosofia de manutenção seja bem 

implementada. 

Xenos (2014) também elenca as funções de apoio da manutenção que são fundamentais 

para o gerenciamento eficiente da manutenção, são elas: 

 Tratamento de Falhas dos Equipamentos: inclui as atividades de remoção 

dos sintomas das falhas e identificação de suas causas fundamentais para 

estabelecer contramedidas adequadas. Inclui também o registro e a análise 

dos dados sobre as falhas dos equipamentos, o que permite identificar de 

forma objetiva os tipos de falhas mais frequentes e em que equipamentos 

ocorrem (XENOS, 2014). 

 Padronização da Manutenção: é a utilização dos procedimentos e padrões 

técnicos e gerenciais relacionados com as atividades de manutenção, 

incluindo os manuais de manutenção dos equipamentos, os catálogos de 

peças, os padrões de inspeção e os procedimentos de teste dos equipamentos. 

De forma mais abrangente, é o sistema de elaboração, atualização, 

arquivamento e controle dos documentos técnicos relativos aos 

equipamentos (XENOS, 2014). 

 Planejamento da Manutenção: pode ser entendido como as ações de 

preparação dos serviços de manutenção preventiva, que define quando as 

ações serão executadas. Envolve a distribuição dos serviços de manutenção 

em um determinado período, bem como a previsão de mão de obra, materiais 

e ferramentas necessários. O planejamento das ações preventivas permite o 

dimensionamento correto desses recursos, dando previsibilidade ao processo 

de manutenção (XENOS, 2014). 

 Peças-reservas e Almoxarifado: o objetivo dessa função é o de adquirir, 

armazenar e controlar as peças de reposição e materiais de consumo dos 

equipamentos, conforme suas necessidades de manutenção preventiva. É 

uma das funções de apoio mais críticas e pode dificultar a execução da 

manutenção se não for gerenciada com eficiência. O bom funcionamento dos 

equipamentos depende da disponibilidade de peças de reposição de boa 

qualidade, baixo custo, na qualidade e no momento certos (XENOS, 2014). 
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 Orçamento da Manutenção: o objetivo dessa função é distribuir e controlar 

os recursos financeiros alocados para o Departamento de Manutenção com 

base no plano de manutenção para os próximos períodos. O orçamento da 

manutenção compreende basicamente os custos com a mão-de-obra, serviços 

terceirizados e materiais, tais como peças de reposição e materiais de 

consumo para os equipamentos. A chave para elaboração do orçamento da 

manutenção na medida certa é o correto dimensionamento dos recursos de 

mão-de-obra e materiais, o que deve ser feito com base no plano de 

manutenção (XENOS, 2014). 

 Educação e Treinamento: é o conjunto de atividades de transferência e 

prática do conhecimento que visa formar pessoal capacitado para 

desempenhar funções dentro do Departamento de Manutenção. Quando for 

o caso, pode incluir também o treinamento dos operadores para realizar 

algumas tarefas de manutenção preventiva no dia a dia da produção. [...] uma 

das principais deficiências das empresas brasileiras é a habilidade 

insuficiente tanto do pessoal de manutenção quanto de operação. Isso acaba 

comprometendo seriamente a produtividade dos equipamentos. Com um 

treinamento inadequado, a manutenção pode acabar introduzindo falhas nos 

equipamentos em vez de preveni-las. O mesmo pode acontecer com os 

operadores da produção, que induzem falhas nos equipamentos com 

procedimentos de operação incorretos (XENOS, 2014). 

Assim, pode-se perceber que a gestão da manutenção envolve os quatro itens expostos 

no Quadro 1, a saber, planejamento, organização, execução e controle, sendo estes aplicados, 

obviamente, nas atividades de manutenção. Salienta-se que existem indicadores que devem ser 

constantemente avaliados pelo gestor, a fim de verificar possíveis problemas nas máquinas e 

equipamentos, e corrigi-los.   

Branco Filho (2006a) destaca que indicadores constituem dados essenciais para o 

gerenciamento da manutenção, tanto em gestão conjunta do negócio (operação e manutenção 

em conjunto) como gestão da manutenção em máquinas, e outros aspectos de gestão numa 

empresa industrial, tais como custos, mão-de-obra, material, saúde, segurança e meio ambiente. 
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A partir dos indicadores é que se consegue quantificar e acompanhar os processos, de 

forma a eliminar a subjetividade e proporcionar as correções necessárias. Logo, os indicadores 

são dados-chave para a tomada de decisão (UCAM, 201-). 

Figura 3 apresenta um fluxograma que inclui os itens de planejamento, execução, 

controle, com o uso de indicadores. 

Figura 3 – Fluxograma: planejamento, execução, controle e indicadores. 

 

Fonte: Soeiro, Olivio e Lucato (2017, p.138). 

Percebe-se, pela Figura 3, que os indicadores são fundamentais para que o planejamento 

seja bem idealizado, afinal de contas só se gere o que se conhece e os indicadores são uma 

excelente forma de conhecer o funcionamento de uma organização. Logo, os indicadores são 

elementos norteadores para que a gerência da manutenção opte pelas melhores iniciativas. 

Viana (2002) elenca alguns indicadores de manutenção que considera fundamentais. O 

Quadro 3 os apresenta de forma bem sucinta e objetiva. 
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Quadro 3 – Principais indicadores de manutenção 

INDICADOR DEFINIÇÃO 

MTBF Corresponde ao tempo médio entre falhas (ABNT 5462, 1994, p. 12). 

MTTR Corresponde ao tempo médio de reparo (ABNT 5462, 1994, p. 12). 

Disponibilidade 
Capacidade de um item de estar em condições de executar uma certa função em um dado 
instante ou durante um intervalo de tempo determinado (ABNT 5462, 1994, p. 2). 

TMPF Tempo médio para falha (ABNT 5462, 1994, p. 12). 

Custo de Manutenção 
por Faturamento 

Abarca custo com pessoal, material, contratação de serviços externos, depreciação, perdas 
de faturamento (VIANA, 2002, p. 145). 

Custo de Manutenção 
por Valor de 
Reposição 

É a relação entre o custo total acumulado na manutenção (CTMN) de um determinado 
equipamento e o valor de compra (VLRP) desse mesmo equipamento novo (NG 
INFORMÁTICA, 2016, p. 15). 

Backlog 

Tempo que uma equipe de manutenção deve trabalhar para executar todos os serviços 
pendentes, com toda a sua força de trabalho, supondo que não sejam adicionadas novas 
pendências durante a execução dos serviços até então registrados e pendentes em posse da 
equipe de planejamento e controle da manutenção (BRANCO FILHO, 2006b). 

Índice de Retrabalho 
Percentual de horas trabalhadas em Ordens de Manutenção encerradas, reabertas por 
qualquer motivo, em relação ao total geral trabalhado no período (VIANA, 2002, p. 153). 

Índice de Corretiva 
Percentual das horas de manutenção que foram dedicadas em corretiva (VIANA, 2002, p. 
153). 

Índice de Preventiva 
Percentual das horas de manutenção que foram dedicadas em preventiva (VIANA, 2002, p. 
154). 

Treinamento na 
Manutenção 

Percentual de HH dedicado a aperfeiçoamento e treinamento dos colaboradores da 
manutenção, com relação ao HH instalado em um determinado período (UCAM,201-). 

Taxa de Frequência 
de Acidentes 

Número de acidentes por milhão de HH trabalhado (VIANA, 2002, p. 156). 

Taxa de Gravidade de 
Acidentes 

Total de HH perdido decorrente de acidente de trabalho, por milhão de HH trabalhado 
(VIANA, 2002, p. 158). 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

Para maximizar a gestão da manutenção faz-se necessário utilizar softwares que 

auxiliem neste processo. Como bem afirmam Fogliatto e Ribeiro (2011), um programa de 

manutenção envolve a gestão de inúmeras atividades, que cobrem desde o cadastro de 

equipamentos e peças de reposição até a emissão de ordens de serviço. Portanto, para gerenciar 

adequadamente essas atividades, é imprescindível o uso de um software. 

Nesta perspectiva tem-se o chamado CMMS, do inglês Computerized Maintenance 

Management System, que se refere a um Sistema de Gerenciamento da Manutenção 

Computadorizado. Este sistema auxilia no gerenciamento das atividades de manutenção, 

emitindo relatórios padrão, apresentando estatísticas sobre custos, desempenho de máquinas, 

desempenho de linhas e sobre o que mais se deseje controlar (UCAM, 2019).  
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O diagrama apresentado na Figura 4 permite visualizar, de modo global, os processos 

que compõem a estrutura do controle e planejamento da manutenção, indicando que o conjunto 

desses processos compõem o CMMS. 

Figura 4 – Diagrama de Fluxo de Dados do Sistema de Gerenciamento da Manutenção 
Computadorizado 

 

Fonte: Adaptado de Kardec e Nascif (2009). 

Nota-se que a utilização de software para gerenciar as atividades de manutenção é de 

extrema importância para otimizar os recursos. Assim, o Sistema de Gerenciamento da 

Manutenção Computadorizado (CMMS) identifica quais os serviços e quando serão realizados, 

quanto tempo levará para executá-los, quais os custos e materiais envolvidos (máquinas, 

ferramentas, dispositivos etc.), dentre outros fatores (KARDEC; NASCIF, 2009). 

Deve-se ter em mente, ainda, que um sistema de gerenciamento da manutenção, 

segundo Viana (2002), busca alcançar pelo menos os seguintes objetivos: 

 Organizar e padronizar os procedimentos ligados aos serviços de manutenção, tais 
como: solicitação de serviços, programação de serviços e informações provenientes do 
banco de dados; 

 Facilitar a obtenção de informações da manutenção, por exemplo, custo do 
equipamento, performance, características técnicas, etc; 

 Gerenciar a estratégia de manutenção através dos planos preventivos, de forma a 
garantir que as tarefas planejadas sejam automaticamente emitidas em forma de Ordem 
de Manutenção; 
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 Aumentar a produtividade da manutenção através de informações de mão-de-obra e/ 
ou priorização dos serviços; 

 Controlar o estado dos equipamentos; 
 Fornecer relatórios de histórico dos equipamentos, bem como de índices consolidados, 

como backlog, índice de corretiva, MTTR, etc. (VIANA, 2002, p. 163, grifo nosso). 

Adicionalmente, de acordo com a ENGEMAN® Software de Manutenção (2019), 

algumas das funções mais comuns de um CMMS são: 

 Cadastramento das aplicações em geral (equipamentos, estruturas 
prediais, componentes). 

 Cadastramento e gestão de suprimentos e recursos humanos de 
manutenção. 

 Criação de planos de manutenção. 
 Programação de serviços (periódicos, acumulativos – horas ou Km, 

preditivas, agendadas e por eventos e falhas). 
 Abertura de solicitações de serviços com acompanhamento desde a 

aprovação até a conclusão. 
 Geração de Ordens de serviços tanto por processos automatizados quanto 

manuais. 
 Geração de relatórios gerenciais, gráficos e indicadores de desempenho 

de acompanhamento de serviços (KPI’s), custos, materiais, perda 
produtiva com paradas, disponibilidade, acompanhamento de 
funcionários, cronogramas, confiabilidade, análise de falhas (causa e 
efeito) e backlog. 

Por fim, a Figura 5 apresenta os módulos básicos típicos de um software para 

gerenciamento da manutenção, ou seja, um CMMS. 
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Figura 5 – Módulos Básicos do CMMS 

 

Fonte: Adaptado de Kardec e Nascif (2009). 

Kardec e Nascif (2009) ainda elencam alguns critérios para a escolha de um software 

de gestão de manutenção, a saber:  

 Existência dos programas-fonte e suporte técnico pelo fornecedor; 
 Sistemas multiusuário e multiempresa. 
 Facilidade de alteração de layout e tamanho de campo, pelo usuário. 
 Interface com outros sistemas existentes (ou acesso a banco de 

dados). 
 Adicionar texto de forma ilimitada (isso é fundamental para 

instruções em OS, por exemplo). 
 Programação automática a partir do agendamento. 
 Nivelamento de recursos (primordial para otimização da 

programação e utilização dos recursos disponíveis). 
 Interface com outros aplicativos, como o Excel, MS Project e Word. 
 Possibilidade de inserção de gráficos, fotos e figuras em documentos 

do sistema (OS, histórico de equipamentos, relatórios de falha...). 
 Acesso e controle de materiais e sobressalentes. 
 Controle e emissão de dados para o pagamento de serviços de 

terceiros. 
 Emissão de Relatórios Gerenciais (customizados). 
 Controle e emissão de gráficos dos kpi (key performance indicators). 
 Registro de ocorrências codificadas, associadas à causa (análise de 

falha). 
 Controle do backlog total, por especialidade e por área. 
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 Controle da mão de obra disponível e sua ocupação durante o dia. 
 Emissão da programação com horizonte definido pelo usuário 

(mínimo de 3 dias) 

Além desses critérios, alguns aspectos devem ser também considerados: como 

facilidade de utilização, a possibilidade de customização, a facilidade de aprendizado e um bom 

suporte ao gerenciamento (KARDEC; NASCIF, 2009). 

A utilização desses softwares significa eficiência na gestão da manutenção dos 

equipamentos de uma empresa industrial, permitindo melhor controle e preservação dos ativos.  

3.4 PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA 

De acordo com Kupfer e Tigre (2004), a prospecção tecnológica é definida como um 

meio sistemático de mapear desenvolvimentos científicos e tecnológicos futuros capazes de 

influenciar de forma significativa uma indústria, a economia ou a sociedade como um todo.  

Conforme define Coelho (2003), o termo prospecção tecnológica designa atividades de 

pesquisa centradas nas mudanças da capacidade funcional ou no tempo e com significado de 

uma inovação. 

O principal objetivo da prospecção tecnológica é identificar áreas de pesquisa 

estratégica e as tecnologias genéricas emergentes que têm a propensão de gerar os maiores 

benefícios econômicos e sociais (SECTES/CEDEPLAR, 2009). 

Os estudos de prospecção tecnológica são de fundamental importância e constituem a 

ferramenta básica para orientar os esforços empreendidos para o desenvolvimento de 

tecnologias (GUARIEIRO; RIBEIRO; AMPARO, 2012). Assim, a prospecção tecnológica 

fornece material suficiente para que os tomadores de decisão formulem as estratégias de 

inovação. Vale ressaltar que os estudos prospectivos ajudam a mapear os desenvolvimentos 

científicos e tecnológicos e a visualizar as tendências de mercado, indicando os concorrentes, 

o que facilita a tomada de decisão (PARANHOS; RIBEIRO, 2018). 

Bahruth et al. (2006 apud MAYERHOFF, 2008) apresentam quatro fases distintas para 

a realização da prospecção tecnológica: 1) fase preparatória, onde é definido os objetivos, 

escopo, abordagem e a metodologia utilizada durante a prospecção; 2) fase pré-prospectiva, na 

qual é realizado o detalhamento da metodologia, bem como o levantamento da fonte de dados; 

3) fase prospectiva, que se refere à coleta, ao tratamento e à análise dos dados, obtidos durante 
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a fase pré prospectiva; e 4) fase pós-prospectiva, que é a etapa final do processo e inclui a 

comunicação dos resultados, bem como a implementação das ações e o monitoramento. 

Paranhos e Ribeiro (2018) destacam a importância da prospecção tecnológica em bases 

de dados de patentes sendo um procedimento fundamental para o desenvolvimento de novos 

produtos e processos, já que proporciona uma visão geral de uma área tecnológica específica. 

Logo, é possível ter conhecimento do mercado, identificando as empresas que estão investindo 

em P&D naquele segmento de interesse, além de indicar a existência de um mercado potencial 

para a tecnologia. A prospecção tecnológica também visa identificar os inventores (os 

principais especialistas de uma determinada área), os países onde a tecnologia está protegida (e 

consequentemente se existe uma família de patentes), bem como o depositante que realizou o 

primeiro depósito de patente.  

A divulgação dos conhecimentos a partir de pesquisas de documentos de patente parte 

do pressuposto que o conhecimento das novas tecnologias sirva de base para novos 

desenvolvimentos, o que favorece o ciclo virtuoso de desenvolvimento tecnológico e inovação. 

Assim, as patentes constituem um fator de difusão de informação tecnológica (BALTAZAR et 

al., 2017). 

Aguiar (1991) ressalta a importância da informação tecnológica definindo-a como: 

aquele tipo de conhecimento relacionado com o modo de fazer um produto ou prestar um 

serviço, para colocá-lo no mercado, servindo, então, para constituir de base para o 

desenvolvimento de pesquisas tecnológicas; assegurar o direito de propriedade industrial para 

uma tecnologia nova que tenha sido desenvolvida; difundir tecnologias de domínio público para 

possibilitar a melhoria da qualidade e da produtividade de empreendimentos existentes; 

subsidiar o processo de gestão tecnológica; possibilitar o acompanhamento e a avaliação de 

tendências de desenvolvimento tecnológico e permitir a avaliação do impacto econômico, 

social e ambiental das tecnologias. 

A busca por dados patentários (RIBEIRO, 2018) pode ser feita utilizando diferentes 

bancos de dados públicos, como a base de patentes do Instituto Nacional de Propriedade 

Intelectual (INPI) e do Escritório Europeu de Patentes (Espacenet); a base de patentes da 

Organização Mundial de Propriedade Industrial (PATENSCOPE); a base de patentes do 

Escritório Americano de Patentes (USPTO), ou ainda utilizando ferramentas de busca 

comerciais, como, por exemplo, a plataforma Orbit® Intelligence. 
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A prospecção tecnológica pode ser feita como mapeamento de dados de patentes, 

revelando informações sobre tecnologias protegidas, países onde foram protegidas, empresas 

detentoras da tecnologia etc. Outro procedimento usual envolvendo estudos de prospecção 

tecnológica são os monitoramentos tecnológicos, em que sistematicamente são acompanhadas, 

em bases de dados de patentes, as informações sobre determinado campo tecnológico, 

determinada empresa, determinado inventor etc. 

O Quadro 4 apresenta alguns enfoques do monitoramento tecnológico por meio de 

patentes. As informações tecnológicas podem ser monitoradas a partir de diferentes enfoques, 

por exemplo, para a identificações de dados acerca da tecnologia, de países, de empresas ou de 

pessoas. 

Quadro 4 - Alguns enfoques do monitoramento tecnológico por meio de dados de patentes. 

 

Fonte: Paranhos e Ribeiro (2018, p. 1280). 

As etapas para o mapeamento patentário são definidas por Ribeiro (2018): 

 Definição das melhores bases de dados a serem consultadas a depender do objetivo do 
mapeamento; 

 Definição da estratégia de busca patentária, de forma a garantir a qualidade da 
metodologia utilizada; 

 Download dos documentos selecionados pela estratégia; 
 Remoção das duplicidades, redundâncias e documentos espúrios; 
 Tabulação dos dados para análises estatísticas e qualitativas. 

Ressalte-se que um dos itens citados acima, que diz respeito ao escopo e à estratégia de 

busca a ser utilizada, deve ser cuidadosamente avaliado. O refinamento das buscas possibilita 

que se obtenham resultados condizentes com o objetivo do trabalho. Por isso, é comum utilizar 
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como campo de busca, por exemplo, códigos do sistema de Classificação Internacional de 

Patentes (IPC). Neste sistema as áreas tecnológicas são divididas nas classes A a H. Em cada 

classe, há subclasses, grupos principais e grupos, compondo um sistema hierárquico (INPI, 

2019). 

Outra forma de prospecção, normalmente denominada prospecção bibliométrica, está 

relacionada com a busca de informações sobre determinada tecnologia em fontes bibliográficas, 

por exemplo, artigos ou trabalhos de conclusão de projetos ou cursos, por exemplo, 

apresentados por bolsistas de iniciação científica ou tecnológica, graduandos, alunos de cursos 

de especialização, mestrandos ou doutorandos. Para isso, a busca é feita em homepages de 

eventos ou em base de dados de periódicos científicos, como Scielo, Scopus, ScienceDirect, 

PubMed, Google Acadêmico e Web of Science (WoS), portal de periódicos da CAPES e de 

editoras mais conhecidas, como Elsevier, Thompson Reuters e Taylor-Francis, entre outros 

(RIBEIRO, 2018). 

Dentro desta perspectiva, tem-se a bibliometria como técnica que viabiliza a observação 

do estado da ciência e tecnologia por meio dos dados extraídos da produção científica registrada 

em um determinado repositório de dados, sendo um método que permite situar, por exemplo, 

um país em relação ao mundo, uma instituição em relação a um país, e cientistas individuais 

em relação às próprias comunidades científicas, baseando-se na contagem de artigos científicos, 

patentes e citações (SOARES et al., 2016). A bibliometria é utilizada, portanto, para avaliar a 

produtividade dos autores, além de realizar estudos de citações e avaliar a qualidade dos 

periódicos científicos (COSTA; LOPES; AMANTE, 2012). 

Dependendo da finalidade do estudo bibliométrico, os dados podem ser tanto o texto 

que compõe a publicação como os elementos presentes em registros sobre publicações extraídos 

de base de dados bibliográficos, como nome de autores, título, fonte, idioma, palavra-chave, 

classificação e citações (RAO, 1986; ZHU et al., 1999). A bibliometria pode auxiliar na 

identificação de tendências de crescimento do conhecimento em determinado tema, dispersão 

e obsolescências de campos científicos, autores e instituições mais produtivos, e periódicos 

mais utilizados na divulgação de pesquisas em determinada área do conhecimento etc. 

Dentre as bases de dados são mais utilizadas atualmente para estudos bibliométricos, 

destacam-se a Web of Science (WoS) e a Scopus, pois elas cobrem uma gama de diferentes 

dados e usam diferentes métricas (COSTA; LOPES; AMANTE, 2012). Ao comparar essas duas 
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bases (WoS e Scopus), percebe-se que Scopus apresenta uma cobertura mais ampla 

(RODRIGUES; PASSOS; NEUBERT, 2018).  

Salienta-se, ainda, que existem os chamados indicadores bibliométricos, sendo estes 

imprescindíveis para uma avaliação mais coerente e confiável. Segundo Barata (2016, p. 26, 

grifo nosso), “os indicadores mais usados são o fator de impacto, as citações por documento 

citável e o índice ‘h’”. 

O Fator de Impacto (FI), como o nome sugere, avalia o impacto de periódicos, e 

determina a frequência com que um artigo é citado. Assim, o FI contabiliza as citações 

efetuadas, num dado ano, a documentos publicados nos 2 anos anteriores (COSTA; LOPES; 

AMANTE, 2012). 

Criado por J. Hirch em 2005, o índice h (em inglês, h-index, hi) é uma proposta para 

quantificar a produtividade e o impacto dos autores, baseando-se nos seus artigos mais citados. 

Assim, o índice h corresponde ao número de artigos de um determinado autor com, pelo menos, 

o mesmo número de citações (COSTAS, BORDONS, 2007). Assim sendo, se o hi de um 

investigador for 16, quer dizer que, da totalidade de artigos publicados, esse investigador, tem 

16 artigos sendo que cada um deles tem pelo menos 16 citações (COSTA; LOPES; AMANTE, 

2012). 

Ressalte-se também que existem softwares voltados ao tratamento de dados 

bibliométricos como o Pajek e o Gephi, assim como o CiteSpace, o Sci2 e o VOSviewer que 

oferecem rotinas para resumir e visualizar grandes conjuntos de dados (MUGNAINI; FUJINO; 

KOBASHI, 2017 apud LEITE et al., 2019, grifo nosso). 

A título de ilustração de um desses softwares, o Quadro 5 apresenta os tipos de análise 

que o software VOSviewer realiza, e os descreve suscintamente.  
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Quadro 5 – Tipos de Análise realizadas pelo software VOSviewer. 

 

Fonte: Zupic e Čater (2015) e Lima (2017) citados por Leite et al. (2019, p. 1100). 

 

A cerca da bibliometria, Leite et al. (2019, p. 1103) afirmam que a mesma pode ser 

entendida como uma trilha de conhecimento e pesquisa complementar no desenvolvimento de 

estudos que buscam apresentar o que a literatura fornece sobre determinado tema/assunto. A 

ideia é conhecer a estrutura social dos pesquisadores, ou seja, quem pesquisa em parceria; 
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descobrir os termos chave mais recorrentes; destacar os trabalhos são mais influentes; conhecer 

onde os mesmos são mais pesquisados; quem lidera e quais são os fronts de pesquisa; e 

descobrir o grupo de autores citados sistematicamente por outros. 

Assim, a prospecção bibliométrica também contribui sensivelmente para o 

entendimento de quão desenvolvida está ou não determinada tecnologia, sistematizando o 

conhecimento acadêmico e científico em um assunto específico. A bibliometria tem sido 

amplamente utilizada em estudos de prospecção tecnológica.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

Para alcançar os objetivos desta pesquisa, foi adotada uma abordagem quali-

quantitativa, pois foram utilizados dados quantitativos obtidos da prospecção em várias bases 

de dados, mas esses dados foram analisados principalmente a partir de uma abordagem 

qualitativa buscando convergências com referenciais teóricos. 

A pesquisa tem atributos de pesquisa descritiva, pois descreve as características dos 

softwares de gestão da manutenção de equipamentos industriais, identificando as lacunas 

existentes (GERHARDT; SILVEIRA, 2009).  

Os procedimentos da pesquisa, sua relação com os objetivos específicos e com as fontes 

de dados estão sintetizados no Quadro 6. 

Quadro 6 - Procedimentos da pesquisa, sua relação com os objetivos específicos e fontes  

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

PROCEDIMENTO FONTES ANÁLISE 

Realizar prospecção sobre 
gestão da manutenção na 
bases de dados acadêmica 
SCOPUS e Web of Science 

Bibliometria, revisão 
bibliográfica e fichamento 

Artigos 
científicos 

Tabulação, 
apresentação de 
gráficos e análise quali-
quantitativa dos dados 

Realizar prospecção sobre 
gestão da manutenção nas 
bases de dados patentárias 
Espacenet e Orbit® 

Pesquisa documental e 
bibliométrica, realizando busca 
de dados em documentos de 
patentes 

Patentes 

Tabulação, 
apresentação de 
gráficos e análise quali-
quantitativa dos dados 

Realizar prospecção 
mercadológica sobre gestão 
da manutenção na base de 
dados Capterra 

Pesquisa documental, realizando 
busca de dados sobre softwares 

Softwares 

Tabulação, 
apresentação de 
gráficos e análise quali-
quantitativa dos dados 

Elaborar um relatório 
propositivo acerca de 
inovações na área de gestão 
da manutenção 

Triangulação de dados, por meio 
da identificação de características 
necessárias ao software  

Dados 
coletados nas 
etapas 
anteriores 

Comparação entre 
referencial teórico e os 
dados coletados nos 
procedimentos 
anteriores 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

Assim sendo, usando a bibliometria tendo como fontes artigos científicos, foi realizada 

inicialmente uma prospecção sobre gestão da manutenção nas bases de dados acadêmicas 

SCOPUS e Web of Science. Por meio de pesquisa documental e bibliométrica em documentos 

de patentes, foi feita uma prospecção sobre gestão da manutenção nas bases de dados 

patentárias Espacenet e Orbit®. E por meio de uma pesquisa documental na base de dados 

Capterra, foi feita uma prospecção mercadológica sobre gestão da manutenção. 
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A análise de dados foi feita mediante tabulação, apresentação de gráficos e análise quali-

quantitativa dos dados com base nos referenciais teóricos.  

A fim de decidir pela melhor estratégia de busca nas bases de dados, foram feitas 

prospecções preliminares. A Tabela 1 apresenta o quantitativo de documentos recuperados nas 

prospecções preliminarmente realizadas: artigos, para o caso da prospecção bibliométrica em 

bases acadêmicas, e famílias de patentes, para o caso da prospecção patentária. A Tabela 1 

também expõe as estratégias de busca utilizadas nas pesquisas preliminares. O detalhamento 

dessas buscas é apresentado nas próximas seções. 

Tabela 1 – Quantitativo de documentos recuperados nas bases SCOPUS, Web of Science, 
Espacenet e Orbit®. 

-  
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

Com relação à prospecção mercadológica, utilizou-se o termo “Maintenance 

Management Software” na busca realizada na base de dados Capterra, e foram encontrados 145 

softwares. 

A seguir, serão apresentados de forma mais detalhada os procedimentos metodológicos 

utilizados em cada tipo prospecção.  

4.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS PARA PROSPECÇÃO 

BIBLIOMÉTRICA 

Ao observar os dados apresentados na Tabela 1, nota-se que para todas as estratégias de 

busca pesquisadas (1 a 4) o número de documentos recuperados é maior para a base Scopus do 

que para a base Web of Science. Assim, a prospecção bibliométrica prosseguiu com pesquisas 

na base de dados Scopus. Saliente-se, ainda, que a base Scopus é considerada a maior base de 

Título
Título + 
Resumo

Título
Título + 
Resumo

Título
Título + 
Resumo

Título
Título + 
Resumo

1
SOFTWARE OR (SYSTEM 

AND COMPUTERIZED)
MANAGEMENT MAINTENANCE 208 5957 116 3435 22 1981 31 1971

2
SOFTWARE OR (SYSTEM 
AND COMPUTERIZED) OR 

SYSTEM
MANAGEMENT MAINTENANCE 1007 29530 580 20448 1755

mais de 
10000 

resultados
1767 22522

3
SOFTWARE OR (SYSTEM 

AND COMPUT*) 
MANAG* MAINTENANCE 265 10157 157 6067 110 5783 128 5814

4

SOFTWARE OR (SYSTEM 

AND COMPUT*) OR 

SYSTEM

MANAG* MAINTENANCE 1069 35139 623 23663 1949
mais de 
10000 

resultados
1938 25918

Nº

QUANTITATIVO DE DOCUMENTOS RECUPERADOS

SCOPUS WoS ESPACENET ORBIT

ESTRATÉGIAS DE BUSCA
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dados de resumos e citações de literatura de pesquisa revisada por pares nos campos da ciência, 

tecnologia, medicina, ciências sociais e humanidade. Segundo Fahimnia, Sarkis e Davarzani 

(2015), esta base abrange mais de 20 mil periódicos, incluindo os publicados pelas editoras 

Elsevier, Emerald, Informs, Taylor e Francis, Springer e Inderscience.  

O banco de dados Scopus abrange mais documentos que a base de dados Web of 

Science, pois este último inclui apenas periódicos indexados no Internation Scientific Indexing 

(ISI), limitando-se, portanto, a apenas 12 mil títulos (YONG-HAK, 2013). Assim, considerando 

que este trabalho se baseia em periódicos revisados por pares e também pelo fato de que esta 

pesquisa buscou documentos em periódicos internacionais relevantes, optou-se justamente pela 

base de dados Scopus. 

. .  Definição da estratégia de busca e análise dos artigos coletados 

Inicialmente a seguinte estratégia de busca foi inserida no acervo do banco de dados 

Scopus: no campo “título” foram inseridos os termos “software OR (system AND comput*)) 

AND manag* AND maintenance)”. Saliente-se também que a busca foi restrita a artigos. Foram 

recuperados, então, 126 documentos. Os resultados da pesquisa foram devidamente 

armazenados nos formatos RIS e CSV, para que a análise viesse a ser realizada posteriormente, 

já que incluíam as principais informações dos artigos, a saber, título, nomes e afiliações dos 

autores, resumo, palavras-chave e referências. 

Realizou-se, então, uma análise prévia dos artigos recuperados. A partir daí, pôde-se 

perceber que havia um grande número de artigos que abordavam a temática “manutenção de 

software”, que foge ao objetivo deste trabalho. Notou-se também que os artigos que estavam 

alinhados ao que é discutido neste trabalho apresentavam em seus títulos ou resumos a 

terminologia “CMMS”, sigla do termo “Computerized Maintenance Management System”. 

Portanto, a fim de se obter resultados com maior aderência ao objetivo deste trabalho, a 

estratégia de busca foi revisada, para eliminar documentos fora do escopo do trabalho e abarcar 

outros aderentes a ele. Logo, artigos que contivessem em seus títulos os termos “software”  ou  

“system  AND  comput*”  e os termos “manag*” e  “maintenance” e, ao mesmo tempo, tivessem 

o termo “cmms” em seus resumos, ou artigos que tivessem em seus resumos os termos “cmms”, 

“computeri*”, “maintenance”, “management” e  “system*”, seriam recuperados para serem 

analisados. Assim, um total de 115 artigos foram prospectados e devidamente armazenados nos 

formatos RIS e CSV para análise posterior. 
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A análise dos dados foi realizada em duas etapas: na primeira desenvolveu-se a análise 

bibliométrica através do software BibExcel, e na segunda etapa foi feita a análise de redes 

utilizando o software VOSviewer. Segundo Persson et al. (2009), o BibExcel possui elevada 

flexibilidade e capacidade de lidar com grandes quantidades de dados, podendo fornecer 

estatísticas de autoria, afiliação e palavras-chave, o que justificou a utilização desse software 

neste trabalho. Já de acordo com Van Eck & Waltman (2013), o VOSviewer viabiliza a 

construção e visualização de redes bibliométricas, podendo incluir, por exemplo, periódicos, 

pesquisadores ou publicações individuais com base em relações de citação, cocitação, 

acoplamento bibliográfico ou coautoria. De acordo com os mesmos autores (VAN ECK; 

WALTMAN, 2013), o software VOSviewer também possibilita a construção de redes de 

coocorrência de termos extraídos de um corpo de literatura científica e pode tratar grandes 

conjuntos de dados de forma eficiente, possibilitando uma grande variedade de opções de 

visualização, análise e investigação. 

. .  Procedimentos metodológicos para a Análise Bibliométrica 

A análise bibliométrica é desenvolvida por meio de métodos que introduzem medidas 

de objetividade de dados da literatura científica, tendo o potencial de elevar o rigor e atenuar o 

viés do pesquisador em revisões de literatura científica (ZUPIC, CATER, 2015). A utilização 

de métodos bibliométricos pressupõe o seguimento de etapas consecutivas e complementares, 

que, segundo Zupic & Cater (2015) são elas: 1. Definição do projeto e método de pesquisa; 2. 

Compilação de dados bibliométricos (seleção/construção de base e filtragem/exportação de 

dados); 3. Análise de dados; 4. Visualização de resultados; e, 5. Interpretação de resultados. 

Vários softwares podem ser utilizados nas etapas de análise e visualização de dados 

bibliométricos; neste trabalho optou-se pelo BibExcel por ser altamente flexível no tratamento 

de quantidades elevadas de dados, como os fornecidos pelas bases Web of Science e Scopus, 

por exemplo. Segundo Persson et al. (2009), o BibExcel possui a capacidade de oferecer extensa 

análise de dados que pode ser utilizada por diversas ferramentas de representações de redes, 

como Gephi, Pajek e VOSviewer. 

Os dados obtidos dos 115 artigos foram inseridos em formato RIS no BibExcel contendo 

todas as informações bibliográficas necessárias. Por meio deste software foram obtidos alguns 

indicadores, tais como distribuição e tendência das publicações por ano e por periódico, bem 

como dados quantitativos sobre autores, título, palavras-chave, afiliações e referências. 
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. .  Procedimentos metodológicos para a Análise de Redes 

Sabe-se que o mapeamento, a visualização e a análise redes bibliométricas constitui-se 

tema de importante relevância no campo da bibliometria. Por meio da análise de redes é possível 

encontrar representações de conexões intelectuais dentro do sistema dinamicamente mutável 

do conhecimento científico. Assim, como bem afirma Cobo et al. (2011), o mapeamento e a 

análise de redes bibliométricas objetivam mostrar os aspectos estruturais e dinâmicos da 

pesquisa científica. 

Segundo Mishra et al. (2016), para auxiliar na análise dos dados bibliográficos através 

de redes podem ser utilizados softwares como o Pajek, Gephi, HistCite, Graph Maker e 

VOSviewer. Neste trabalho optou-se pela utilização do VOSviewer, um software focado 

principalmente na representação visual do mapeamento de redes bibliográficas. 

De acordo com Van Eck & Waltman (2013), o VOSviewer utiliza a técnica de 

visualização de similaridades para construir um mapa. Pode ser utilizado para analisar uma 

grande variedade de mapas de redes bibliométricas com um grande número de itens, desde 

redes de relações de citação ou cocitação entre publicações ou periódicos, até redes de relações 

de coautoria entre pesquisadores ou ainda redes de relações de coocorrência entre palavras-

chave. 

Ainda segundo Van Eck & Waltman (2013), algumas das funcionalidades do 

VOSviewer são: 1. Criar mapas baseados em dados de rede – seja pela construção de uma nova 

rede ou a partir de uma rede já disponível, de forma que os itens nessas redes podem ser 

conectados por coautoria, coocorrência, citação, acoplamento bibliográfico ou links de 

cocitação; e, 2. Visualizar e explorar mapas – o VOSviewer fornece três visualizações de mapa, 

a saber: mapa de rede, visualização de sobreposição e visualização de densidade. 

Neste trabalho, os dados advindos dos 115 artigos obtidos do banco de dados Scopus 

foram inseridos no software VOSviewer versão 1.6.13, no formato CSV, para análise de redes 

bibliográficas. A Análise de Redes foi realizada em três perspectivas: análise de citações, 

análise de cocitação e análise de acoplamento bibliográfico, detalhadas nas próximas seções. 

4.1.3.1 Análise de Citações 

Segundo Cronin & Ding (2011), a análise de citações é o método mais comum para 

determinar a “popularidade” de uma determinada publicação a partir do número de vezes em 
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que ela é citada por outras publicações, sendo considerada uma medida de influência da mesma 

na literatura. Logo, se um artigo é muito citado, é considerado importante, já que se parte do 

pressuposto de que os autores citam documentos que consideram importantes para seu trabalho. 

Assim, a análise de citações fornece informações sobre a influência relativa de 

publicações, autores e periódicos, no entanto não é capaz de identificar redes de interconexões 

entre estudiosos. Ainda assim, para MacRoberts & MacRoberts (2010), a análise de citações 

ainda é usada para avaliar a literatura e identificar autores influentes, periódicos ou artigos 

influentes dentro de uma área de pesquisa. 

Os dados referentes aos 115 artigos foram inseridos (formato CSV) no VOSviewer, 

sendo executada a análise do quantitativo de citações de cada autor. 

4.1.3.2 Análise de Cocitação 

Segundo Pasadeos et al. (1998), a cocitação é uma medida dinâmica que reflete o estado 

de um campo do conhecimento em determinado período de tempo, detectando, por exemplo, 

mudanças nos paradigmas de pesquisa e nas escolas de pensamento, não indicando, no entanto, 

como este campo está agora ou como poderá parecer no futuro. 

De acordo com Mccain (1991) e Small (1973) a análise de cocitação faz uso de medidas 

de similaridade entre documentos, autores e periódicos, de forma a definir a frequência com 

que duas unidades são citadas juntas, de tal forma que quanto mais dois itens são citados juntos, 

mais provável é que o seu conteúdo esteja relacionado. 

Segundo White e Mccain (1998) e Mccain (1991), a depender da unidade de análise, 

podem ser utilizados diferentes tipos de cocitação, a saber, análise de cocitação de documentos, 

análise de cocitação de autores e análise de cocitação de periódicos.  

Em se tratando de redes bibliométricas de cocitação, as mesmas consistem em nós e 

arestas, de forma que os nós podem ser, por exemplo, publicações, periódicos ou pesquisadores, 

e as arestas indicam relações entre pares de nós. Saliente-se que, como afirmam Van Eck e 

Waltman (2013), as redes bibliométricas são geralmente redes ponderadas, deste modo, as 

arestas indicam não apenas a existência ou não de relação entre dois nós, mas também a força 

da relação, ou seja a intensidade ou o número de relações entre os nós. 

A visualização de redes bibliométricas pode ser feita a partir de algumas abordagens, 

tais como, abordagem baseada na distância, em gráficos e na linha do tempo. No caso do 



43 

 

 

 

software utilizado neste trabalho, o VOSviewer, o mesmo adota a abordagem baseada na 

distância, isto é, os nós em uma rede bibliométrica são posicionados de tal forma que a distância 

entre dois nós indica aproximadamente o grau de parentesco entre eles. Assim, de maneira 

geral, quanto menor a distância entre dois nós, maior a sua relação. Na maioria das vezes, os 

nós são posicionados em um espaço bidimensional, no entanto, a técnica mais utilizada para 

determinar os locais dos nós em uma visualização baseada em distância é o escalonamento 

multidimensional (BORG; GROENEN, 2005). 

Segundo Van Eck & Waltman (2013), para a montagem de um mapa de rede no 

VOSviewer, o software segue três etapas. Na primeira, é calculada uma matriz de similaridade 

com base na matriz de coocorrência. Posteriormente, um mapa é construído aplicando a técnica 

de mapeamento VOS (Visualização de Similaridades) à matriz de similaridade. Por fim, o mapa 

é traduzido, girado e refletido.  O software aplica ainda uma normalização de similaridade 

conhecida como força de associação (VAN ECK; WALTMAN, 2013).  

Portanto, usando uma força de associação, a similaridade Sij entre dois itens i e j é 

calculada de acordo com a Equação 1: 

𝑆 =                                        (1) 

Onde:  

 cij:  número de coocorrência dos itens i e j;  
 wi wj: número de ocorrências dos itens i e j ou o número total de coocorrência desses 

itens. 
A semelhança entre os itens i e j da equação (1) é proporcional à razão entre, por um 

lado, o número observado dos itens i e j e, por outro, o número de esperado de coocorrências 

dos itens i e j, no pressuposto de que as ocorrências dos itens i e j são estatisticamente 

independentes.  

Após a construção da rede normalizada, posiciona-se os nós da rede em um espaço 

bidimensional de tal forma que os nós fortemente relacionados estejam próximos uns dos 

outros, enquanto que os nós fracamente relacionados estejam localizados longe um do outro, 

daí os VOSviewer utilizar a técnica de mapeamento VOS – visualização de similaridades (VAN 

ECK; WALTMAN, 2013).  



44 

 

 

 

Ainda segundo Van Eck & Waltman (2013), o problema de otimização da segunda 

etapa, por sua vez, não possui uma solução única globalmente ideal. No entanto, a mesma 

matriz de coocorrência deve produzir o mesmo mapa. Para tanto, o VOSviewer transforma a 

solução obtida na otimização pela aplicação de três transformações – tradução, rotação e 

reflexão, estas garantem que o VOSviewer produza resultados consistentes e reprodutíveis.  

Ainda de acordo com Van Eck & Waltman (2013), outra particularidade do VOSviewer 

é a apresentação de nós em uma rede de clusters. Estes consistem em nós intimamente 

relacionados, de forma que o número de clusters é determinado por um parâmetro de resolução. 

Assim, quanto maior o valor desse parâmetro, maior o número de clusters. Na visualização de 

uma rede bibliométrica, o VOSviewer usa cores para indicar o cluster ao qual um nó foi 

atribuído. O VOSviewer utiliza uma técnica de agrupamento através de um algoritmo de 

movimentação local pela função apresentada na equação 2. 

𝑉(𝑐 ,… , 𝑐 ) = ∑ 𝛿(𝑐 , 𝑐 )(𝑠 − 𝛾)                                  (2) 

Onde: 

 ci – indica o cluster ao qual o nó i é atribuído; 

 δ(ci,cj) – Refere-se a uma função que é igual a 1, se ci=cj e, caso contrário, 0; 

 γ – Parâmetro de resolução que determina o nível de detalhe do cluster. Quanto 

maior o valor de γ, maior o número de clusters que serão obtidos. 

Saliente-se ainda que o VOSviewer oferece técnicas para otimizar a exibição das redes 

bibliométricas. A fim de garantir que os rótulos dos nós não se sobreponham, os rótulos podem 

ser exibidos apenas para uma seleção dentre todos os nós. O VOSviewer também suporta 

visualizações de sobreposição, onde a cor de um nó indica uma determinada propriedade. Outra 

visualização suportada pelo VOSviewer é a visualização de densidade, nela as cores indicam 

como os nós são atribuídos no espaço bidimensional subjacente à visualização. Nesse tipo de 

visualização é possível identificar imediatamente áreas densas em que muitos nós estão 

localizados próximos uns dos outros (VAN ECK; WALTMAN, 2013). 

Neste trabalho, para realizar a análise de cocitação de publicações, inseriram-se os dados 

relativos aos 115 artigos extraídos da base de dados Scopus, em formato CSV, no software 

VOSviewer. Criou-se então um mapa baseado em dados bibliográficos, para o qual foi escolhido 
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o tipo de análise “cocitação”, a unidade de análise “referências citadas”, e o método de 

contagem “fracionado” (segundo Van Eck & Waltman (2013) este método uniformiza os pesos 

atribuídos a cada citação). O VOSviewer identificou 1527 referências citadas em todos os 115 

artigos extraídos da base de dados Scopus.  

Na etapa seguinte, o software VOSviewer solicitou o número mínimo de citações que 

uma referência devia ter recebido para ser incluída na rede de cocitação. Exigiu-se, então, pelo 

menos uma citação para cada referência, isto é, uma referência poderia ser incluída na rede de 

cocitação se nos artigos selecionados pelo menos uma citação apontasse para ela. Assim, todas 

as referências foram selecionadas. Posteriormente, o VOSviewer listou as 74 referências 

incluídas na rede de cocitação, sendo que para cada uma delas foi calculada a força total das 

ligações de cocitação com outras referências citadas.  

A seguir, o VOSviewer listou as 1527 referências incluídas na rede de cocitação, de 

forma que para cada uma delas a força total das ligações de cocitação com outras referências 

citadas foi calculada. Assim, as referências citadas com a maior força total de link foram 

selecionadas pelo VOSviewer. No entanto, 1345 dos 1527 itens da rede recém-criada não 

estavam conectados uns aos outros, já que o conjunto final de itens conectados apontados pelo 

VOSviewer foi apenas de 182 unidades. Logo, para garantir a análise integrada da rede de 

cocitação, preferiu-se apresentar somente o conjunto de itens interligados, ou seja, 182 

referências citadas. 

4.1.3.3 Análise de Acoplamento Bibliográfico 

O acoplamento bibliográfico utiliza o número de referências compartilhadas por dois 

documentos como uma medida de similaridade entre eles. Saliente-se que mesmo que o método 

de cocitação seja o mais usado para mapear a ciência, o acoplamento bibliográfico já era 

utilizado uma década antes do método supracitado (KESSLER, 1963; SMALL, 1973). 

De acordo com Glanzel & Thijs (2012), enquanto as relações baseadas em cocitação se 

desenvolvem com padrões de citação, no acoplamento bibliográfico o número de referências 

compartilhadas entre dois documentos não se altera ao longo do tempo, isto é, a relação entre 

dois documentos independe de quando a análise é conduzida, já que o número de referências 

dentro do artigo é o mesmo. Assim, como os hábitos de citação mudam, o acoplamento 

bibliográfico é melhor realizado dentro de um prazo limitado. 
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Segundo Small (1999), a cocitação é mais adequada para o mapeamento de artigos mais 

antigos, já o acoplamento bibliográfico é mais indicado para mapear uma frente atual de 

pesquisa. Essa afirmação é reforçada por Boyack e Klavans (2010), pois, segundo eles, o 

acoplamento bibliográfico é mais preciso em representar uma frente de pesquisa do que uma 

análise de cocitação.  

Para a realização do acoplamento bibliográfico, inicialmente criou-se um mapa baseado 

em dados bibliográficos, para o qual foi escolhido o tipo de análise “acoplamento 

bibliográfico”, a unidade de análise “documentos” e o método de contagem “fracionado”. 

Posteriormente, o VOSviewer solicitou o número mínimo de citações que um artigo deveria ter 

para ser incluído na rede de acoplamento bibliográfico. Escolheu-se o valor de pelo menos uma 

citação para cada artigo, de forma similar ao que foi empregado para a rede de cocitação. Dos 

115 artigos extraídos da base de dados Scopus, 59 atenderam a este requisito. Assim, pelas 

técnicas de normalização, mapeamento e clusterização, o VOSviewer produziu a rede de 

acoplamento bibliográfico. Saliente-se que desses 59 artigos, apenas 30 estavam 

interconectados. 

No capítulo 5 serão apresentados os resultados da prospecção bibliométrica. 

4.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS PARA PROSPECÇÃO PATENTÁRIA 

Considerando sua abrangência e praticidade na oferta de recursos para o usuário, optou-

se pela utilização do Orbit® como base de dados para a prospecção patentária. A mesma 

consiste em uma ferramenta comercial criada pela empresa Questel®, que apresenta melhor 

desempenho comparado às bases gratuitas de dados patentários, proporcionando a exportação 

e manuseio de dados em diversas extensões de arquivos, além de possuir uma maior quantidade 

de conectores e operadores de truncamento (GUERREIRO et al., 2018). 

A plataforma Orbit® dispõe de uma cobertura geográfica que compreende publicações 

de quase uma centena de países e autoridades de patentes. O software fornece dados sobre 

titulares e inventores, apresenta textos, imagens, citações, tramitação e litígio, a partir de duas 

bases de dados proprietárias: FamPat (famílias de patentes) e FullPat (pedidos individuais). 

Também possui amplas opções de buscas, tais como: busca básica; busca por menus; busca por 

linhas de comando avançadas; busca por citações; busca por similaridade; busca por famílias 

de patentes expandidas; dentre outras opções. Saliente-se que o Orbit® permite a exportação 
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de dados em diversos formatos, como: .txt, .pdf, .rtf, .xls, .xlsx, .csv, .xml, texto, imagem, 

campos selecionados, hyperlinks permanentes (ORBIT INTELLIGENCE, 2020).  

Tendo em vista o vasto número de documentos recuperados e buscando um refinamento 

inicial, optou-se pela estratégia n° 3 (vide Tabela 1, apresentada nas páginas anteriores). A partir 

dos documentos recuperados utilizando a estratégia n° 3 na base de dados Orbit®, buscou-se, 

então, identificar as subclasses mais utilizadas da Classificação Internacional de Patentes (CIP). 

O Gráfico 1 apresenta as Top 10 subclasses da CIP mais presentes nos documentos recuperados. 

 
Gráfico 1 - Principais subclasses da CIP considerando a estratégia de busca n° 3 mostrada na 
Tabela 1. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

A partir do Gráfico 1 percebe-se que as três subclasses mais utilizadas tiveram os 

seguintes códigos, nesta ordem, G06F, G06Q e H04L. O Quadro 7 apresenta, de forma sucinta, 

o significado de cada código.  
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Quadro 7 – Definição das três subclasses mais encontradas considerando a estratégia de busca 
n° 3 mostrada na Tabela 1. 
Subclasse 
IPC  

Definição  

G06F  Processamento elétrico de dados digitais (sistemas de computadores baseados em modelos 
computacionais específicos G06N)  

G06Q  Sistemas ou métodos de processamento de dados, especialmente adaptados para 
propósitos administrativos, comerciais, financeiros, de gerenciamento, supervisão ou 
predição; sistemas ou métodos especialmente adaptados para propósitos administrativos, 
comerciais, financeiros, de gerenciamento, supervisão ou predição, não incluídos em 
outro local.  

H04L  Transmissão de informação digital, p. ex. comunicação telegráfica (disposições comuns 
às comunicações telegráficas e telefônicas H04M)  

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de WIPO (2020). 
 

Tendo em vista o objetivo deste trabalho, a subclasse que melhor se ajusta a este objetivo 

é a G06Q, já que a proposta é fazer uma prospecção tecnológica de softwares voltados à gestão 

das atividades de manutenção de uma empresa industrial, ou seja, softwares com propósitos 

administrativos, comerciais, financeiros, de gerenciamento, supervisão ou predição, associados 

à manutenção industrial. 

Nesta pesquisa também foram identificados também os principais códigos de 

Classificação Internacional de Patentes incluindo os grupos. Esses códigos incluindo os grupos 

são expostos no Gráfico 2. 

Gráfico 2 – Número de famílias de patentes associadas aos principais grupos IPC encontrados 
considerando a estratégia de busca n° 3 mostrada na Tabela 1. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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O principal grupo da CIP foi o G06Q-010, com pouco mais de 500 famílias de patentes 

recuperadas. De acordo com a WIPO (2019), este grupo refere-se aos seguintes subgrupos:  

G06Q 10/00 Administração; Gerenciamento [2012.01] 

G06Q 10/02 Reservas, p. ex. para tíquetes, serviços ou eventos [2012.01] 
   
G06Q 10/04 Previsão ou otimização, p. ex. programação linear, 'problema do caixeiro 
viajante' ou 'problema de corte de peças' [2012.01] 
G06Q 10/06 Gerenciamento de recursos, fluxos de trabalho, recursos humanos ou 
projetos, p. ex. organização, planejamento, agendamento ou alocação de tempo, 
recursos humanos ou recursos de máquina; Planejamento empresarial; Modelos 
organizacionais [2012.01] 
G06Q 10/08 Logística, p. ex. estocagem, carregamento, distribuição ou embarque; 
Gerenciamento de inventário ou estoque, p. ex. preenchimento de pedidos, 
aprovisionamento ou equilíbrio em função dos pedidos [2012.01] 
G06Q 10/10 Automação de escritório, p. ex. gerenciamento de correio eletrônico 
auxiliado por computador ou software colaborativo (redes de sistemas de correio 
eletrônico H04L 12/58; protocolos de correio eletrônico H04L 29/06); Gerenciamento 
de tempo, p. ex. calendários, lembretes, reuniões ou contagem de tempo [2012.01]  

 

Portanto, redefiniu-se a estratégia de busca da seguinte forma: utilização dos termos 

"maintenance" AND "manag*" com busca apenas no título, associados à busca por código CIP 

G06Q10. 

Com esta estratégia, foram recuperados documentos de 833 famílias de patentes no 

Orbit®. No capítulo 5 serão apresentados os resultados da prospecção patentária realizada no 

Orbit®. 

4.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS PARA PROSPECÇÃO 

MERCADOLÓGICA 

Para a prospecção mercadológica utilizou-se a base de dados Capterra, uma plataforma 

eletrônica de pesquisa voltada para softwares de gestão em diversas áreas, como gerenciamento 

de projetos de construção civil, gestão de processos da área médica, gestão de custos e gestão 

da manutenção. 

A ideia inicial foi coletar uma determinada quantidade de softwares e aplicar a eles 

alguns critérios de análise, critérios estes baseados na literatura sobre gestão da manutenção, a 

fim de mensurar o quão os softwares disponíveis no mercado atendem ou não esses requisitos. 

A prospecção mercadológica, portanto, foi realizada de acordo com a sequência de etapas 

apresentada na Quadro 8. 
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Quadro 8 – Etapas para realização da prospecção mercadológica. 

1 1.1 Definição da Base de Dados 
1.2 Definição dos Critérios para Avaliação dos 
Softwares e Escala de Avaliação 

2 Definição da Estratégia de Busca 
3 Recuperação dos softwares 
4 Análise prévia dos softwares recuperados 
5 Aplicação dos critérios aos softwares 
6 Organização e tabulação dos dados obtidos 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

Definida a base de dados, a saber, Capterra, a estratégia de busca utilizou as palavras-

chave “Maintenance Management” e pôde-se recuperar dados de 145 softwares. A partir daí foi 

feita uma análise prévia destes softwares a fim de descartar aqueles que não se enquadrariam 

no escopo do trabalho, principalmente no que se refere à aderência ao referencial teórico. 

Restaram, então, 109 softwares. 

Estes softwares foram, em seguida, avaliados quanto ao atendimento ou não de 15 

critérios. A definição desses critérios foi feita a partir da literatura sobre gestão da manutenção 

fundamentados no referencial teórico. A ideia foi utilizar aqueles que seriam itens fundamentais 

para uma gestão eficiente da manutenção como critérios para avaliação dos softwares 

prospectados. Assim, a partir de trabalhos como os de Xenos (2014), Viana (2002), Kardec e 

Nascif (2009) e Soeiro, Olivio e Lucato (2017) buscou-se elencar pelo menos 15 critérios. Os 

mesmos são apresentados no Quadro 9, bem como uma descrição sucinta de cada um. A escala 

de avaliação adotada é apresentada no Quadro 10. 
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Quadro 9 - Critérios utilizados para avalição dos softwares. 

  CRITÉRIOS DESCRIÇÃO 

1 
Plano de 
Manutenção 

O Plano de Manutenção é um item indispensável em se tratando de software de gestão da 
manutenção, pois o mesmo estabelece as atividades de manutenção que devem ser 
realizadas em intervalos de tempo previamente estabelecidos. 

2 FMEA 
A FMEA (Failure Mode and Effects Anaysis) é uma metodologia imprescindível para a 
elaboração do plano de manutenção, sendo uma ferramenta utilizada na Manutenção 
Centrada na Confiabilidade (MCC). 

3 
Tratamento de 
falhas 

Esse item torna-se importante pois viabiliza que as falhas além de serem registradas, 
sejam devidamente tratadas, a partir de cálculos estatísticos. 

4 

Utiliza alguma 
ferramenta da 
qualidade 
(5W2H, PDCA, 
entre outros). 

 A utilização de ferramentas da qualidade é fundamental em se tratando da investigação 
das causas que levam a determinadas falhas, bem como das ações que devem ser tomadas 
para preveni-las ou corrigi-las.  

5 Calcula custos 
O cálculo dos custos envolvidos nas atividades de manutenção também é considerado 
importante para um maior controle dos mesmos, conhecendo os itens mais custosos no 
processo. 

6 
Controle de 
Inventário 

Esse item viabiliza a aquisição, armazenamento e controle das peças de reposição e 
materiais de consumo dos equipamentos, conforme suas necessidades de manutenção 
preventiva.  

7 
Programa 
treinamentos 

A programação de treinamentos é importante para atualização de conhecimentos do 
pessoal da manutenção, tornando a equipe devidamente capacitada.  

8 
Calcula MTBF, 
MTTR, TMPF. 

 Conhecer o tempo médio entre falhas, o tempo médio de reparo e o tempo médio para 
falhar faz-se necessário para diagnosticar falhas e propor melhores estratégias de 
manutenção. 

9 
Calcula 
disponibilidade 

 Imprescindível para saber o quão determinado equipamento está disponível para ser 
utilizado. 

10 
Calcula Taxa de 
falha 

O cálculo da taxa de falha é fundamental pois indica a probabilidade de ocorrência de 
falha durante toda a vida útil do produto. Também conhecida como função de risco h(t) 
é, provavelmente, a mais utilizada das medidas de confiabilidade; tal função pode ser 
interpretada, também, como a quantidade de risco associada a uma unidade (componente 
ou sistema) no tempo t (FOGLIATTO, RIBEIRO, 2011). 

11 Ordem de serviço 
Documento que formaliza o acordo entre prestador e cliente do trabalho que será 
executado, sendo indispensável sua emissão pelo software. 

12 
Emite Relatórios 
de Atividade de 
Manutenção 

Documento que detalha a atividade de manutenção que foi executada, servindo para 
consultas futuras. 

13 
Emite Relatórios 
de Falha 

Documento que detalha a (s) falha (s) ocorrida (s) no equipamento, sendo necessário para 
um estudo mais aprofundado das falhas ocorridas.  

14 
Emite outros 
KPI's 

Outros indicadores não listados anteriormente.  

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

Quadro 10 – Escala de Avaliação dos Softwares coletados 

ESCALA DE AVALIAÇÃO 

1 Software ATENDE COMPLETAMENTE ao critério 

2 Software ATENDE PARCIALMENTE ao critério 

3 Software NÃO ATENDE ao critério 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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Assim, foi possível avaliar os 109 softwares de acordo com os critérios estabelecidos e 

isso foi realizado com auxílio do software MS Excel. As tabelas e gráficos gerados referentes 

às avaliações podem ser vistos no capítulo 5, bem como as discussões qualitativas a respeito 

dos resultados quantitativos obtidos. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados são apresentados nas três subseções a seguir sendo referentes à prospecção 

bibliométrica, prospecção patentária e prospecção mercadológica. 

5.1 PROSPECÇÃO BIBLIOMÉTRICA 

Nesta seção são apresentados e discutidos os dados resultantes da análise bibliométrica, 

da análise de citações e de cocitações, bem como da análise de acoplamento bibliográfico. 

. .  Análise Bibliométrica 

A análise bibliométrica foi realizada com os dados obtidos dos 115 artigos selecionados 

do Scopus, e que foram inseridos em formato RIS no BibExcel, contendo as informações 

bibliográficas.  

O Gráfico 3 apresenta a tendência de publicação na área de softwares de gestão da 

manutenção no período de 1987 a 2020 para os 115 artigos analisados. 

Gráfico 3 – Distribuição e tendência das publicações sobre softwares de gestão da manutenção.

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da base de dados SCOPUS (2020). 

A partir do Gráfico 3 percebe-se um crescimento no número de publicações entre 1987 

e 1998, bem como entre 2005 e 2011. O declínio da quantidade de publicações evidenciado no 

intervalo de 1999 a 2002 logo é compensado pelo crescimento no número de artigos no 

intervalo de 2006 a 2011. Nota-se que o número de artigos publicados nesta área não supera o 

limite de 8 artigos por ano – que é um valor relativamente pequeno –, sendo que em 1998 e 
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2014 houve o maior número de publicações, a saber, oito artigos. Em 2020, foram considerados 

somente as publicações veiculadas no primeiro trimestre, motivo pelo qual evidenciou-se 

apenas duas publicações. Mas, de maneira geral, há uma clara tendência de crescimento no 

número de publicações na referida área.  Saliente-se que a curva da linha de tendência 

apresentada no Gráfico 3 foi inserida no Excel como aquela que melhor se ajusta à sequência 

histórica observada, sendo do tipo exponencial. 

O Gráfico 4 apresenta a contribuição dos dez principais periódicos de publicação de 

artigos sobre software de gestão da manutenção para os 115 artigos analisados. 

Gráfico 4 – Top 10 periódicos com maior número de publicações sobre software de gestão da 
manutenção. 

 

Legenda: abreviações e títulos dos periódicos – MCS (Manufacturing Computer Solutions), AIC 
(Automation In Construction), LNIME (Lecture Notes In Mechanical Engineering), PEBI (Power 
Engineering Barrington Illinois), AFEFEJ (AFE Facilities Engineering Journal), BRAI (Building 
Research And Information), CP (Chemical Processing), ECAMECAM (EC And M Electrical 
Construction And Maintenance); e, IIES (IIE Solutions). 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir da base de dados SCOPUS (2020). 

 

Os dez principais periódicos publicaram 26 dos 115 artigos prospectados na base de 

dados SCOPUS, representando aproximadamente 22,6% de todos os trabalhos publicados na 

área, ou seja, quase ¼ do total de artigos.  
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Para analisar a influência dos autores no BibExcel, o campo “autor” foi extraído do 

arquivo de dados RIS, obtendo-se, assim, a frequência de ocorrência de publicações desses 

pesquisadores nos 115 artigos analisados, como pode ser visto na Tabela 2. 

 
Tabela 2 – Top 9 dos autores com a maior contribuição para a área de softwares de gestão da 
manutenção. 
Autores Número de artigos 

publicados 

Bagadia, K. 3 
Pancucci, D. 3 
Carnero, M.C. 2 
Feylizadeh, M.R. 2 
Lopes, I. 2 
Shaw, M. 2 
Studebaker, P. 2 
Thabet, W. 2 
Tinham, B. 2 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da base de dados SCOPUS (2020). 

 

Pode-se observar, pela Tabela 2, que a lista é liderada pelos autores Bagadia e Pancucci 

com três publicações cada, enquanto os demais autores possuem duas publicações. Todos os 

demais autores possuem cada um deles, apenas uma publicação. Com base nesses dados, não 

se pode atribuir a um ou a alguns pesquisadores um forte protagonismo na área, já que a 

diferença entre o número de publicações é pequena. 

As afiliações dos autores para os 115 artigos analisados também foram extraídas do 

arquivo RIS no BibExcel. Assim, foi possível identificar as instituições às quais os autores estão 

afiliados, bem como os respectivos países correspondentes. A Tabela 3 apresenta os 10 

principais países com maior contribuição para a respectiva área. 
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Tabela 3 – Top 10 dos países com maior contribuição para a área de software de gestão da manutenção. 

País Número de Artigos 

Estados Unidos 30 

China 6 

Canadá 5 

Índia 5 

Iran 4 

Hong Kong 3 

Malásia 3 

Portugal 3 

Espanha 3 

Reino Unido 3 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir da base de dados SCOPUS (2020). 

A partir da Tabela 3 pode-se perceber que o forte protagonismo das instituições nos 

Estados Unidos, seguidas com certa defasagem pelas instituições da China, Canadá e Índia. 

Assim, pode-se indicar a liderança das instituições norte americanas nas publicações nesta área. 

Por fim, o último tópico desta análise bibliométrica refere-se as estatísticas de palavras-

chave da área de software de gestão da manutenção. A compreensão dos resultados da análise 

de palavras-chave ajuda a revelar o núcleo intelectual e a construir a identidade de uma área do 

conhecimento (SIDOROVA et al., 2008). Assim, foram obtidas duas listas de palavras: a. no 

índice geral de palavras-chave; e, b. no índice de palavras-chave dos autores mais citados. 

Os resultados desta pesquisa de coocorrência de palavras da área de software de gestão 

da manutenção para os 115 artigos analisados podem ser verificados na Tabela 4, que apresenta 

as 10 palavras mais usadas no índice geral de palavras-chave e no índice de palavras-chave dos 

autores mais citados (colunas a e b respectivamente). 
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Tabela 4 – Top 10 das palavras-chave mais usadas na área de software de gestão da manutenção. 

a. no índice geral de palavras-chave 
 b. no índice de palavras-chave dos autores mais 

citados 

Palavras-chave Frequência  Palavras-chave Frequência 

Maintenance 50 

 
Computerized Maintenance 
Management System 

4 

Computerized Maintenance 
Management System  

37 
 

Maintenance 4 

Information Management  16  Building information modeling 3 

Preventive Maintenance  16  Facilities management 2 

Computerized Maintenance 
Management System (CMMS)  

13 
 

Maintenance management 2 

Database Systems  11  Analytic hierarchy process 2 

CMMS 10  Operation and maintenance 2 

Computer Software  10 
 Computerized maintenance 

management software 
1 

Computerized Maintenance 
Management Systems (CMMS)  

10 
 Reliability Centered Maintenance, 

(RCM) 
1 

Maintainability  10  Reliability 1 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da base de dados SCOPUS (2020). 

 

A partir da Tabela 4, é possível constatar que há, no índice geral de palavras-chave, um 

destaque na frequência de aparecimento da palavra-chave Computerized Maintenance 

Management System, se forem consideradas todas as suas variações (grifadas). Ainda no no 

índice geral de palavras-chave, segue-se a palavra-chave Maintenance com maior destaque. 

Considerando os termos usados na estratégia de busca dos artigos (estratégia n° 3 da Tabela 1), 

os dados encontrados contribuem para apontar a relevância dos sistemas computadorizados para 

gestão da manutenção (CMMS). Em síntese, as palavras-chave mais populares no índice geral 

de palavras-chave são muito similares às escolhidas na estratégia de busca utilizada neste 

trabalho. 

Quanto às palavras-chave encontradas no índice de palavras-chave dos autores mais 

citados, as principais foram: maintenance e computerized maintenance management system, 

porém não houve um grande destaque destas em relação às demais:  Building information 

modeling, Facilities management, Maintenance management, Analytic hierarchy process, 

Operation and maintenance, Computerized maintenance management software, Reliability 

Centered Maintenance (RCM) e Reliability. 
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Como síntese dos principais achados resultantes da análise bibliométrica dos 115 artigos 

selecionados, tem-se: 1. Há uma tendência de crescimento do número de publicações sobre o 

tema anualmente, mas o número total de publicações ainda é pequeno; 2. Não há um periódico 

que apresente franca liderança na publicação de artigos sobre o tema, embora o periódico MCS 

(Manufacturing Computer Solutions) seja o que apresenta maior número de publicações 

(apenas uma publicação a mais que os demais periódicos); . Também não foi identificado um 

grande protagonismo de autores em publicações sobre o tema, embora os autores Bagadia e 

Pancucci tenham maior número de publicações (apenas uma publicação a mais que os demais 

autores); 4. As instituições dos EUA têm clara liderança no número de publicações sobre o 

tema; 5. A análise das palavras-chave encontradas nesses artigos revela que elas são muito 

semelhantes às utilizadas nas estratégias de busca usadas nesta pesquisa. 

. .  Análise de Citação 

A análise de citações foi realizada com os dados obtidos dos 115 artigos selecionados 

do Scopus, e que foram inseridos em formato RIS no BibExcel, contendo as informações 

bibliográficas.  

A Tabela 5 apresenta autores e ano de publicação dos dez trabalhos mais influentes na 

área de software de gestão da manutenção dentre os 115 artigos pesquisados.  

Tabela 5 – Top 10 autores, e ano de publicação, dos artigos mais influentes pela medida de citação do 
software BibExcel 

Autor/ano Citações 

Motamedi et al. (2014) 85 
Lee & Akin (2011) 74 
Ruiz et al. (2014) 67 
Ni & Jin (2012)  60 
Fernandez (2003) 60 
Durán (2011) 58 
Gabbar (2003) 50 
Pishdad-Bozorgi (2018) 32 
Carnero & Novés (2006) 22 

Tretten & Karim (2014) 20 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir da base de dados SCOPUS (2020). 
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A fim de ter alguns dados sobre esses artigos, a seguir são apresentados os principais 

dados dos três artigos mais citados. O artigo mais influente é o trabalho publicado por Motamedi 

et al. (2014) que obteve 85 citações. O objetivo do autor nessa publicação foi utilizar os recursos 

de visualização BIM (Building Information Modeling) para fornecer aos gestores de instalações 

visualizações que lhes auxiliem na solução de problemas. Os autores investigam uma 

abordagem de análise visual baseada em BIM para detecção de causa-raiz de falha no FM 

(facilities management). Para esse fim, os dados de inspeção e manutenção do Sistema de 

Gerenciamento de Manutenção Computadorizada (CMMS) são integrados a um BIM.  

Outro artigo destacado foi o escrito por Lee & Akin (2011), no qual os autores 

descrevem o desenvolvimento de um aplicativo de suporte ao trabalho de campo de Operações 

e Manutenção (O&M) baseado em realidade aumentada para melhorar a eficiência no site e a 

avaliação experimental do aplicativo. Os resultados mostram que, com o aplicativo, os 

operadores economizavam, em média, 51% do tempo gasto na tarefa quando localizavam áreas 

de destino e 8% do tempo na tarefa enquanto obtinham dados de desempenho baseados em 

sensor do BAS (Building Automation System).  

O artigo publicado por Ruiz et al. (2014) propõem uma estrutura que permita gerenciar 

e gerar conhecimento a partir de informações sobre experiências passadas, a fim de melhorar 

as decisões relacionadas à atividade de manutenção. Nesse sentido, os autores sugerem um 

processo original de feedback da experiência dedicado à manutenção, permitindo capitalizar as 

atividades passadas (i) formalizando o conhecimento e as experiências através de representação 

visual do conhecimento com fundamento lógico (gráficos conceituais); (ii) extraindo novos 

conhecimentos com algoritmos próprios, usando uma abordagem interativa inovadora; e (iii) 

interpretando e avaliando esse novo conhecimento, a partir dos gráficos conceituais. 

Por fim, como destaque dessa análise de citações, aponta-se o artigo de autoria de 

Motamedi et al., publicado em 2014, que é o mais relevante na área. Entretanto, como o autor 

visava utilizar os recursos de visualização BIM (Building Information Modeling) para fornecer 

aos gestores de instalações visualizações que lhes auxiliem na solução de problemas, esse artigo 

apresenta somente relativa aderência a este trabalho. O segundo e o terceiro artigo mais citado 

apresentam informações que têm relação direta com o objetivo deste trabalho. 
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. .  Análise de Cocitação 

A análise integrada da rede de cocitação foi realizada com o conjunto de itens 

interligados conforme descrito no item 4.1.3.2, ou seja, 182 referências citadas. 

A Figura 6 apresenta a visualização da rede de cocitação elaborada pelo software 

VOSviewer a partir das 182 referências citadas nos artigos coletados na base de dados SCOPUS 

sobre softwares de gestão da manutenção.  

Figura 6 – Visualização da rede VOSviewer de cocitação – artigos publicados em software de gestão da 
manutenção. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do VOSviewer (2020). 

Cada círculo na visualização apresentada na Figura 6 representa uma referência citada, 

e o tamanho de cada círculo reflete o número de citações que a referência recebeu. Saliente-se 

que, com base em cocitações, as referências localizadas próximas umas das outras na 

visualização tendem a ser mais fortemente relacionadas do que as publicações que estão 

dispostas longe uma das outras – o que é representado por uma aresta mais grossa ligando os 

círculos. 

A Figura 7 expõe a rede de densidade VOSviewer, representando as cocitação a partir 

das 182 referências citadas nos artigos coletados na base de dados SCOPUS sobre softwares de 

gestão da manutenção. 
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Figura 7 – Rede de densidade VOSviewer, representando as cocitação de artigos na área de software de 
gestão da manutenção. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do VOSviewer (2020). 

 

Pode-se perceber pela Figura 7 que existem sete grupos de referências citadas. Esses 

grupos (clusters), criados com base no algoritmo detalhado anteriormente na equação (2), 

representam uma determinada linha de pesquisa que será discutida adiante.  

Optou-se pelo parâmetro de resolução de clusterização de 0,50, numa escala de 0,0 a 

1,00, nas funcionalidades de análise do software, valor este escolhido por ser mais apropriado 

para as finalidades de análise agregada dos dados (VAN ECK; WALTMAN, 2013). Saliente-

se que esse parâmetro determina o nível de detalhes do armazenamento em cluster elaborado 

pelo VOSviewer, de forma que quanto maior o valor do parâmetro, maior o número de clusters 

produzidos.  

Hjørland (2013) afirmou que quando trabalhos são frequentemente citados em conjunto 

possuem maior probabilidade de compartilhar a mesma área de interesse. Logo, para identificar 

a área de pesquisa de um cluster deve-se analisar os artigos (referências citadas) que o 

compõem. Esses clusters são indicados pelas cores da rede demonstrada na Figura 6. 

Os artigos de cada cluster foram, então, analisados a fim de descobrir a área foco de 

pesquisa de cada um dos sete clusters. A Tabela 6 apresenta as principais publicações de cada 

cluster com base no número de citações de cada artigo. 
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Tabela 6 – Top cinco artigos mais importantes de cada cluster da rede de cocitação VOSviewer. 

Cluster 1 – vermelho Cluster 2 – verde Cluster 3 – azul escuro Cluster 4 – amarelo 

Summit software (1994) 
Plant Maintenance 
Resource Center (2005) 

Council of the European 
Communities (1990) 

Eisenhardt (1989) 

Parsnet (2000) Albornoz (2000) ISO 9241-11 (1998) Grudin (1988) 

PMWorks (2001) Bradshaw (2004) STD-74825 (2010) Kortelainen et al. (2003) 

Timar Software (2006) Carnero e Novés (2006) 
ISO/IEC JTC 1/SC 7 
(2004) 

Lehtonen et al. (2012) 

Amms PM Software 
(1984) 

Caviedes & Knecht 
(2006) 

Aljumaili et al. (2012) Lin et al. (2007) 

Cluster 5 – lilás Cluster 6 – azul claro  Cluster 7- laranja  

Candy (1982) Ashraf et al. (2003) Braglia et al. (2006)  

Carreteroa et al. (2003) Barry (1998) 
Fernandez & Labib 
(2003)  

Carter (1985) Bem-daya (2008) Gabbar et al. (2003)  

Dhavale & Otterson 
(1980) 

Chuenusa et al. (2004) Jones & Collis (1996)  

Farhad (2005) Clark (1981) Kans (2008)   

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

Constatou-se que as referências pertencentes ao cluster 1 (formado por 40 artigos) foram 

predominantemente sites de softwares de gestão da manutenção. As demais referências são 

artigos que fazem avaliação para seleção de softwares de gestão da manutenção a partir de 

sistemas que se baseiam em métodos multicritérios.  

A pesquisa no cluster 2 (33 itens) enfatizou, principalmente, os benefícios da 

implementação do CMMS em uma organização, como facilidade para gerenciar, planejar, 

controlar, solicitar, registrar, apresentar e analisar as atividades de manutenção, a fim de 

aumentar a produtividade, reduzir custos de mão de obra, aumentar a confiabilidade dos 

equipamentos, dentre outras vantagens.  

O cluster 3 (32 itens) concentrou-se em normas de qualidade e segurança, tratando por 

exemplo, da aplicação da ISO 9001:2000 em softwares. Também trata da importância da 

qualidade de conteúdo, qualidade de dados e qualidade da informação em se tratando de 

gerenciamento da manutenção utilizando softwares. 

O cluster 4 (25 itens), por sua vez, estava focado em desenvolvimento de aplicativo de 

coleta de dados de manutenção baseado na Internet como forma de melhorar o planejamento da 
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manutenção nas organizações. Os autores dos trabalhos que compõem este cluster também 

fornecem diretrizes para a elaboração de softwares preocupando-se com qualidade dos dados 

envolvidos a fim de melhorar o gerenciamento de ativos.  

O cluster 5 (22 itens) é composto por trabalhos que focam na abordagem da manutenção 

centrada na confiabilidade nas organizações, bem como o desenvolvimento de método 

numérico para elaboração de plano de manutenção, considerando dados tais como taxa de falha 

do equipamento.  

Nos estudos do cluster 6 (17 itens), é discutido o papel dos sistemas de gerenciamento 

de manutenção computadorizados (CMMS) como uma ferramenta eficaz e necessária para 

obter informações de dados brutos e apoiar o processo de tomada de decisão. Os autores dos 

trabalhos que compõem este cluster buscam criar um conjunto de itens essenciais para o 

gerenciamento e o sucesso eficazes da manutenção.  

Por fim, no cluster 7 (13 itens) os autores dos trabalhos que compõem este cluster 

discutem metodologias estruturadas para permitir uma seleção ideal de um CMMS, a partir do 

método AHP (Analytic Hierarchy Process), e também buscam desenvolver sistemas integrando 

o processo de Manutenção Centrada na Confiabilidade (MCC, ou Reliability Centered 

Maintenance, RCM) e desenvolver modelos conceituais para identificar os requisitos de 

tecnologia da informação do gerenciamento da manutenção. Saliente-se, ainda que a referência 

com maior número de citações faz parte deste cluster, a saber, o artigo publicado por Labib 

(2004). Neste artigo o autor propõe um modelo inteligente que possa ser vinculado aos 

CMMS’s para agregar valor aos dados coletados na forma de fornecimento de recursos de 

suporte à decisão. Outra proposta deste artigo é identificar a necessidade de informações para 

auxiliar na manutenção, além de fornecer razões para as deficiências atuais nos CMMS’s 

disponíveis no mercado. 

Assim, como síntese da análise de cocitações que têm maior aderência ao objetivo deste 

trabalho, destacam-se os artigos que compõem os clusters 2, 6 e 7, pois apresentam os 

benefícios e vantagens da implementação de um CMMS em uma organização, bem como 

apresentam os principais itens que devem fazer parte dos softwares de gestão da manutenção, 

considerando, por exemplo, a Manutenção Centrada na Confiabilidade (MCC) como 

importante elemento a compor estes sistemas. Os autores de artigos destes clusters também 
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apresentam metodologias para a seleção de um CMMS, aplicando critérios baseados na 

literatura e que atendam às necessidades das empresas. 

. .  Análise de acoplamento bibliográfico 

Como dito no capítulo 4, Materiais e métodos, a composição do conjunto de dados teve 

como critério a existência de pelo menos uma citação para cada artigo. Assim, dos 115 artigos 

extraídos da base de dados Scopus, 59 atenderam a este requisito. Em seguida, pelas técnicas 

de normalização, mapeamento e clusterização, o VOSviewer produziu a rede de acoplamento 

bibliográfico. Saliente-se que desses 59 artigos, apenas 30 estavam interconectados. Assim, 

sendo, pela aplicação das técnicas de normalização, mapeamento e clusterização, o VOSviewer 

produziu a rede de acoplamento bibliográfico visualizada na Figura 8. 

Figura 8 – Visualização da rede VOSviewer do acoplamento bibliográfico – softwares de gestão da 
manutenção.

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

Na visualização apresentada na Figura 8, os círculos maiores representam artigos que 

possuem muitas citações e os círculos menores representam o contrário; os artigos que estão 

localizados próximos uns dos outros tendem a citar as mesmas publicações, enquanto os artigos 

distantes uns dos outros geralmente não citam as mesmas obras.  

Para cada uma dessas publicações foi calculada a força total das ligações de 

acoplamento bibliográfico com outros documentos. A força de cada link da rede indica o 

número de referências citadas que duas publicações têm em comum. Saliente-se que nas 

funcionalidades do software VOSviewer optou-se pelo parâmetro de resolução de clusterização 

de 0,50, valor este escolhido por ser mais apropriado para as finalidades de análise agregada 

dos dados (VAN ECK; WALTMAN, 2013). Como resultado foram identificados seis clusters. 

Esses clusters são identificados pelas cores indicadas na Figura 8. 

A Tabela 7 mostra os cinco artigos mais importantes de cada cluster da rede de 

acoplamento bibliográfico VOSviewer. 
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Tabela 7 – Top cinco dos artigos mais importantes de cada cluster da rede de acoplamento bibliográfico 
VOSviewer. 

Cluster 1 - vermelho Cluster 2 - verde Cluster 3 – azul escuro 

Bortolini & Forcada (2020) Karuppuswamy et al. (2007) Carnero & Novés (2006) 

Gunay et al. (2019) Mukattash et al. (2011) Durán (2011) 

Motamedi et al. (2014) Nagarur et al. (1999) Fernandez et al. (2003) 

Pishdad-Bozorgi et al.(2018) Ruiz et al. (2014) Gomez & Carnero (2011) 

Shalabi & Turkan (2017) Saharkhiz (2012) Wang et al. (2019) 

Cluster 4 - amarelo Cluster 5 – lilás  Cluster 6- azul claro 

Fore & Zuze (2010) Balouei Jamkhaneh et al. (2018) Adetunji et al. (2018) 

Gabbar et al. (2003) López-Campos et al. (2014) Korka et. al (1997) 

Ratnatake (2016) Tretten & Karim (2014) Kortelainen et al. (2015) 

Shum & Gong (2003) Zare et al. (2018) Moballeghi et al. (2013) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

O cluster 1 (7 artigos) relaciona-se principalmente a estudos sobre mineração de texto 

a fim de extrair informações de solicitações de manutenção dos usuários finais, já que dados 

não padronizados coletados do CMMS dificultam a análise dos mesmos e, consequentemente, 

a tomada de decisão. O cluster contempla artigos que discutem métodos de mineração de texto 

para extrair informações sobre padrões de falha na construção de sistemas e componentes de 

bancos de dados de um CMMS.  

As principais pesquisas que compõem o cluster 2 (6 artigos) tratam da elaboração de 

modelo auxiliado por computador com objetivo de determinar os fatores de avaliação e seus 

indicadores, em se tratando de CMMS, visto que, as relações entre os fatores que afetam as 

atividades de manutenção e suas interações são complexas. O modelo ajudaria a medir a 

eficácia das atividades de manutenção, a fim de determinar os desvios do trabalho planejado. 

Os artigos propõem, ainda, uma abordagem orientada a objetos para o projeto e 

desenvolvimento de um CMMS que se destina a ajudar na tomada de decisão do gerente de 

manutenção. Para superar os problemas do CMMS convencional, a abordagem sugere a 

transformação da estrutura do sistema de gerenciamento de manutenção convencional em um 

sistema de gerenciamento de manutenção orientado a objetos (OMMS). 

Já os autores do cluster 3 (5 artigos) desenvolveram sistemas de avaliação para a seleção 

de software de gerenciamento de manutenção computadorizado em plantas industriais usando 

métodos multicritérios. A ideia seria facilitar as atividades do planejador do sistema, além de 
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evitar os problemas trazidos por uma seleção incorreta do software. Também é discutido o 

projeto, desenvolvimento e implementação de um CMMS visando reduzir o tempo de 

inatividade total e a frequência de falhas das máquinas, melhorando a eficiência e a eficácia das 

atividades de manutenção.  

O cluster 4 (4 artigos) se concentra em melhorar a manutenção nas organizações usando 

um regime de manutenção para melhorar a eficácia geral do equipamento. Entrevistas, revisão 

de documentação e registros históricos, observação direta e participativa são apresentados como 

métodos de coleta de dados durante a pesquisa. Os artigos que compõem esse cluster 

apresentam também projeto detalhado do sistema e o mecanismo do processo de Manutenção 

Centrada na Confiabilidade (MCC, ou Reliability Centered Maintenance, RCM) de forma 

integrada ao CMMS. Os principais componentes do processo MCC (ou RCM) são identificados 

e um protótipo é implementado integrado aos vários módulos do CMMS. Os autores abordam 

uma visão geral de um sistema de gerenciamento de manutenção integrado que contempla três 

subsistemas: monitoramento em tempo real, manutenção centrada em confiabilidade (MCC ou 

RCM) e sistema de gerenciamento de manutenção informatizada (CMMS). 

O cluster 5 (4 itens) investiga os impactos dos CMMS e como fatores organizacionais 

afetam a eficácia da manutenção produtiva total. Os resultados apontam para o fato que o 

conceito de CMMS se relaciona positivamente com fatores organizacionais relevantes 

(alocação de recursos, estrutura de tomada de decisão, suporte da gerência, envolvimento dos 

funcionários e instruções eficazes) influenciando na eficácia da manutenção produtiva total. O 

cluster também apresenta o desenvolvimento de um método para escolher um sistema de 

gerenciamento de manutenção informatizado (CMMS) a partir de um método multicritério.  

O cluster 6 (4 itens) aborda os efeitos da implementação do CMMS em uma indústria. 

Os autores também discutem os requisitos característicos de um CMMS, bem como fatores para 

sua implantação, tais como treinamento dos funcionários, a capacidade dos produtores de 

ajustar e corrigir erros, o suporte da estrutura da organização, as características técnicas e 

informações sobre o equipamento e a coordenação com a equipe do CMMS e outras seções da 

organização. 

Assim, como síntese da análise de acoplamento bibliográfico que têm maior aderência 

ao objetivo deste trabalho, destacam-se os artigos que compõem os clusters 3, 4, 5 e 6. De 

maneira geral, os autores dessas publicações buscam desenvolver e implementar softwares de 
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gestão da manutenção que melhorem o gerenciamento das falhas ocorridas, de forma a 

monitorarem a condição dos equipamentos em tempo real, além de considerarem os principais 

componentes da metodologia da Manutenção Centrada na Confiabilidade no desenvolvimento 

de um CMMS. Cabe ressaltar, também, que os autores apresentam métodos multicritérios para 

a seleção de um software de gestão da manutenção.  

5.2 PROSPECÇÃO PATENTÁRIA 

Como apresentado no capítulo 4, Materiais e métodos, utilizou-se a plataforma de 

pesquisa de dados patentários Orbit®, com a seguinte estratégia: utilização dos termos 

"maintenance" AND "manag*" com busca apenas no título, associados à busca por código CIP 

G06Q10. Foram recuperados 833 documentos de famílias de patentes no Orbit®.  

O Gráfico 5 apresenta a evolução temporal do número de depósitos de famílias de 

patentes relacionadas à gestão da manutenção de equipamentos realizada nos últimos 38 anos. 

Gráfico 5 – Evolução temporal do número de depósitos de famílias de patentes de patentes 
associadas à gestão da manutenção de equipamentos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

O gráfico 5 demonstra que a tecnologia está em ascensão, com um número sempre 

crescente de depósitos de famílias de patentes relativos ao tema. Esse dado sinaliza para as 

empresas que há uma dinâmica de mercado atraente para investimento de P&D a fim de lançar 

novos softwares de gestão da manutenção. 
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O Gráfico 6 apresenta os principais países de depósito de famílias de patentes 

relacionadas à gestão da manutenção de equipamentos. 

Gráfico 6 – Distribuição de famílias de patentes associadas à Gestão da Manutenção de 
equipamentos por país de depósito.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

Os países onde ocorre depósitos das patentes representam os mercados nos quais os 

titulares da invenção têm interesse em proteger sua tecnologia. Assim sendo, o Gráfico 6 indica 

que os principais mercados para software de gestão da manutenção são China, Japão e Estados 

Unidos, países conhecidos por seu amplo parque industrial. Por serem celeiros industriais para 

mundo, esses países detêm grande número de equipamentos industriais e, portanto, depende de 

uma eficiente gestão da manutenção deles. Destaca-se o fato de que países orientais lideram a 

titularidade de tecnologias associadas à gestão da manutenção de equipamentos. 

O Gráfico 7 apresenta o número de família de patentes das principais empresas 

detentoras de tecnologias relacionadas à gestão da manutenção de equipamentos. 
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Gráfico 7 – Número de famílias de patentes das principais empresas detentoras de tecnologias 
relacionadas à gestão da manutenção de equipamentos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

A seguir são apresentados alguns dados das empresas que detêm o maior número de 

famílias de patentes. 

A State Grid Corporation of China (SGCC) é uma empresa estatal criada em 2002 cujo 

negócio principal é o investimento, construção e operação de redes elétricas. A SGCC 

compromete-se com a conectividade energética, atendendo à demanda de energia com 

alternativas limpas e ecológicas. Fornece energia para mais de 1,1 bilhão de habitantes em 26 

províncias, regiões autônomas e municípios da China, cobrindo 88% do território nacional 

chinês. Em termos de inovação tecnológica, somente em 2017, a SGCC solicitou 9.118 patentes 

de invenção e obteve a concessão de 3.864 patentes. No final de 2017, a SGCC possuía um total 

de 73.350 patentes, incluindo 16.064 patentes de invenção, ficando em primeiro lugar entre as 

empresas centrais em termos de número acumulado de pedidos de patente propriedade por sete 

anos consecutivos.  

Já a Hitachi é um conglomerado industrial multinacional com sede no Japão, atuando 

em diversos setores econômicos em onze segmentos de negócios: energia, infraestrutura 

industrial, materiais de alta-precisão, máquinas de construção, mídias digitais, sistemas 

eletrônicos e equipamentos, serviços financeiros, sistemas automotivos, sistemas eletrônicos, 

equipamentos de saúde, tecnologia da informação e transportes. Saliente-se que a Hitachi 
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possui uma subsidiária, a Hitachi Data Systems, que desenvolve soluções de gestão de 

informações e inovações sociais que auxiliam as empresas a ter sucesso e as sociedades a serem 

mais seguras, saudáveis e inteligentes. A empresa se concentra em grandes dados que oferecem 

um valor real, possuindo uma infraestrutura de TI, além de soluções e serviços em matéria de 

análise conteúdo e nuvem que impulsionam a gestão e a análise estratégica de dados no mundo 

todo.  

A Mitsubishi Electric Group atua como líder na fabricação e venda de equipamentos 

elétricos e eletrônicos usados em sistemas industriais e de energia. Sistemas de automação, 

informação e comunicação, dispositivos eletrônicos e eletrodomésticos. Sistemas elétricos e de 

energia, sistemas de automação industrial, sistemas de informação e comunicação, dispositivos 

eletrônicos, eletrodomésticos, entre outros. Através da integração de atividades de negócios, 

P&D e propriedade intelectual, o Mitsubishi Electric Group fortalece proativamente seus ativos 

globais de propriedade intelectual, possuindo milhares de patentes em todo o mundo.  

A empresa Hanke Technology está sediada na China. A linha de negócios da empresa 

inclui a fabricação de mídia de gravação magnética e óptica, como discos em branco. 

A Toshiba, mais especificamente a Toshiba Solutions Corporation, é uma empresa de 

serviços comerciais. A companhia fornece serviços de integração de sistemas, soluções e 

serviços de software, suporte de tecnologia e serviços de consultoria aos clientes. Também 

fornece serviços e produtos relacionados a Internet das Coisas e ERP (Sistema Integrado de 

Gestão Empresarial) incorporando fases do planejamento à implementação e manutenção. 

Do mesmo modo que foi observado o protagonismo de países orientais como mercados 

de escolha para a proteção de tecnologias associadas à Gestão da Manutenção de equipamentos, 

também empresas orientais lideram a titularidade das tecnologias protegidas por patentes 

associadas à gestão da manutenção de equipamentos. 

A Figura 9 apresenta os principais elementos constituintes das patentes relacionadas à 

gestão da manutenção de equipamentos. 
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Figura 9 – Principais áreas de conhecimento das patentes relacionadas à gestão da manutenção 
de equipamentos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no software Orbit® (2020). 

De acordo com a Figura 9 as quatro principais áreas do conhecimento em que se 

concentram as patentes relacionadas à gestão da manutenção de equipamentos são, nesta ordem: 

gestão da manutenção, com 732 patentes; manutenção, com 607 patentes; 

organização/planejamento da manutenção, com 378 patentes; e notificação, com 331 patentes. 

Cabe destacar a importância da notificação para a gestão da manutenção, em termos de rede, 

geração de relatórios etc. 

A Figura 10 apresenta os principais itens que compõe cada área citada acima. 
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Figura 10 – Principais itens constituintes das patentes relacionadas à gestão da manutenção de 
equipamentos por área. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no software Orbit® (2020). 

A partir da Figura 10 nota-se que os principais itens que compõe a maior área, a saber, 

gestão da manutenção, estão relacionados a formação de uma base de dados de manutenção, 

atividades de manutenção, ordens de trabalho, agendamento de manutenção (que atende a um 

plano de manutenção previamente estabelecido), histórico de manutenção, custos de 

manutenção, alocação de mão de obra para as tarefas de manutenção, monitoramento e 

informações de falha. Vale ressaltar que esses itens refletem de fato aquilo que foi discutido no 

referencial teórico sobre elementos que devem fazer parte de um software de gestão da 

manutenção.  

Já a Figura 11 apresenta as famílias de patentes agrupadas em clusters que tratam da 

mesma linha temática.  
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Figura 11 – Clusters de famílias de patentes relacionadas à gestão da manutenção de 

equipamentos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no software Orbit® (2020). 

 

De acordo com a Figura 11 o principal cluster, com cerca de 196 famílias de patentes, 

está relacionado à “manutenção”, “manutenção de aeronaves” e “dispositivo de identificação”. 

O segundo cluster com maior número de família de patentes, cerca de 146, é o relacionado a 

“gerenciamento de operação da manutenção”, “gerenciamento de operação” e “gerenciamento 

da organização”. Os demais clusters estão relacionados a gerenciamento inteligente, 

gerenciamento computadorizado, facilidade de manutenção, gerenciamento de manutenção em 

navios e vasos, gerenciamento de equipe técnica e registro de dados. A partir desses dados 

observa-se o segmento aeronáutico como destaque na demanda de tecnologias relacionadas à 

manutenção. 

A Figura 12 apresenta o número de famílias de patentes por domínio tecnológico. 
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Figura 12 – Número de famílias de patentes distribuídas por domínio tecnológico.

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no software Orbit® (2020). 

Pode-se notar a partir da Figura 12 que o domínio tecnológico com maior número de 

famílias de patentes é “Engenharia Elétrica”, agrupando 827 famílias de patentes. No domínio 

tecnológico “métodos de gerenciamento”, seguido de “controle” foram agrupadas155 patentes; 

e em “comunicação digital”, 58 famílias. Esses dados apontam que a área de Engenharia 

Elétrica concentra grande parte das tecnologias voltadas para gestão da manutenção. 

A Tabela 8 descreve o quantitativo de famílias de patentes produzidas pelas 

organizações considerando o domínio tecnológico. 
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Tabela 8 – Quantidade de famílias de patentes produzidas pelas organizações considerando as 

áreas de domínio tecnológico. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no software Orbit® (2020). 

Percebe-se pela Tabela 8 que a SGCC produziu famílias de patentes não somente 

relacionadas a “métodos de gerenciamento”, mas também de “controle”, “comunicação digital” 

e “telecomunicações”, de forma que essa empresa demonstra grande concentração de foco 

nessas áreas. Por outro lado, a Toshiba é a organização que possui maior número de famílias de 

patentes em diferentes domínios, sendo predominante, como em todas as outras empresas, o 

domínio “métodos de gerenciamento”.  

Assim, como síntese dos dados de prospecção patentária que têm maior aderência ao 

objetivo deste trabalho, destacam-se que as principais patentes prospectadas estão relacionados 

à formação de uma base de dados de manutenção preditiva, preventiva e corretiva, atividades 

de manutenção, emissão de ordens de serviço, agendamento de manutenção (baseado em um 

plano de manutenção previamente estabelecido), registro histórico das atividades manutenção, 

gestão de custos de manutenção, alocação de mão de obra para as tarefas de manutenção, 

monitoramento e informações de falhas ocorridas nos equipamentos. 
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5.3 PROSPECÇÃO MERCADOLÓGICA 

Nesta seção são analisados os dados dos 109 softwares selecionados da base de dados 

Capterra de acordo com os critérios estabelecidos no Capítulo 4, Materiais e métodos. 

A Tabelas 9 apresenta o quantitativo de softwares recuperados na base de dados 

Capterra, de acordo com o atendimento, ou não, aos critérios pré-estabelecidos. 

Tabela 9 – Quantitativo de softwares recuperados no Capterra de acordo com os critérios e a escala de 
avaliação. 
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Atendem 
completamente 

106 4 1 2 20 99 0 3 5 1 0 104 13 3 17 

Atendem 
parcialmente 

1 1 2 1 47 2 1 1 1 0 0 1 76 24 46 

Não atendem 2 104 106 106 42 8 108 105 103 108 109 4 20 82 46 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

Pode-se observar através da Tabela 9 que os critérios “Plano de Manutenção”, “Controle 

de Inventário” e “Ordem de Serviço” são os mais atendidos pelos softwares analisados, ao passo 

que os critérios “Calcula taxa de falha”, “Programa treinamentos” e “Calcula disponibilidade” 

são os menos atendidos. Maiores explanações serão feitas a seguir. 

Para uma análise mais ilustrativa, os Gráfico 8, 9 e 10 apresentam graficamente o 

percentual de softwares que atendem completamente, parcialmente ou não atendem aos 

critérios pré-estabelecidos, considerando cada critério em separado. 
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Gráfico 8 – Valores percentuais dos softwares quanto ao atendimento pleno aos critérios, considerando 
cada critério separadamente. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

A partir do Gráfico 8 pode-se perceber que o critério “Plano de Manutenção” é atendido 

por 97,25% dos softwares, sendo o critério mais atendido. Saliente-se que isso já era esperado, 

pois corresponde a uma função elementar de um software de gestão da manutenção, que é 

justamente programar atividades de manutenção para os equipamentos considerando uma 

determinada periodicidade. Isso ratifica o que foi discutido no referencial teórico (vide Figura 

2) onde observou-se o papel central do plano de manutenção no processo de gestão da 

manutenção.  

Em seguida, nota-se que o critério “Ordem de Serviço” é atendido por 95,41% dos 

softwares. Saliente-se a importância da emissão, pelos softwares, desse documento, que define 

um trabalho a ser executado pela manutenção. Diga-se de passagem, a “Ordem de Serviço” é 

um dos módulos básicos de um CMMS (vide Figura 4 do referencial teórico), funcionando 

como um elo entre os técnicos que estão atuando no chão de fábrica e o departamento de 

manutenção da organização. Na Ordem de Serviço são apontadas informações importantes que 

serão transformadas futuramente em dados quantitativos e indicadores de manutenção, daí a 

necessidade de sua emissão pelos softwares. 

97,25 95,41
90,83

18,35 15,60 11,93
4,59 3,67 2,75 2,75 1,83 0,92 0,92 0,00 0,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

V
a

lo
r 

P
er

ce
nt

u
al

Critérios



78 

 

 

 

Fechando o grupo de critérios mais atendidos está o “Controle de Inventário”, sendo 

atendido por 90,83% dos softwares. Esse item é fundamental no processo de gerenciamento da 

manutenção, pois sem o Controle de Inventário dificilmente pode-se controlar e reduzir os 

custos do setor de manutenção da organização, em especial os custos com materiais envolvidos 

nas atividades de manutenção preventiva/preditiva e corretiva. Aliás, como já foi abordado, o 

bom funcionamento dos equipamentos depende da disponibilidade de peças de reposição de 

boa qualidade, baixo custo, na qualidade e no momento certos (XENOS, 2014). 

O Gráfico 9 apresenta o percentual de softwares que atendem parcialmente aos critérios 

pré-estabelecidos. 

Gráfico 9 – Valores percentuais dos softwares quanto ao atendimento parcial aos critérios, considerando 
cada critério separadamente. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

A partir do Gráfico 9 pode-se notar que o critério “Emite Relatórios de Atividades de 

Manutenção” é parcialmente atendido por 69,72% dos softwares. Entenda-se que esses 

relatórios são documentos onde estão registrados dados relacionados a atividade de manutenção 

que houvera sido realizada: equipamento, tipo de manutenção, detalhes sobre a falha ocorrida, 

detalhes sobre a ação tomada, data, horário, quem realizou a manutenção, materiais utilizados, 

tempo do reparo, custos envolvidos, entre outras informações. O atendimento parcial a esse 

critério se deve ao fato de a maioria dos softwares não emitirem relatórios completos, isto é, 

não incluem a maioria das informações citadas anteriormente. 
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Em seguida, o critério “Calcula custos de manutenção” é atendido parcialmente por 

43,12% dos softwares. Sabe-se que existem diversos custos que estão associados às atividades 

de manutenção e estes constituem indicadores de grande importância para tomada de decisão. 

Alguns exemplos são custo do pessoal da manutenção, custo do hh total em manutenção, custo 

das horas de manutenção corretiva, custo unitário da hora de manutenção, custo do material 

gasto em manutenção, custo dos materiais gastos em manutenção preventiva, custo de 

sobressalentes gastos em manutenção corretiva, custo das horas em treinamento, entre outros 

custos envolvidos. Assim, o atendimento parcial a esse critério se deve ao fato de que os 

softwares não apresentavam uma boa parte dos custos apresentados anteriormente, estando 

limitados a custos relacionados a material utilizado, bem como ao custo com pessoal. 

O terceiro critério parcialmente atendido foi o “Emite outros KPI’s”, com 42,20%. Esse 

critério buscou avaliar se os softwares apresentavam outros tipos de indicadores que não 

estavam incluídos nos critérios estabelecidos, a saber, disponibilidade, taxa de falha, 

confiabilidade, MTBF, MTTR e TMPR. Saliente-se que existem uma diversidade de 

indicadores que podem ser avaliados, por exemplo, indicadores de capacitação da manutenção, 

indicadores da capacidade produtiva, indicadores do desempenho de máquinas, indicadores de 

mão-de-obra, indicadores financeiros da manutenção e indicadores para gerência de material. 

Portanto, 42,20% dos softwares apresentaram parcialmente outros indicadores, 

predominantemente relacionados a desempenho de máquinas, mão de obra e relacionados 

dispêndios financeiros da manutenção.  

Por fim, o quarto critério entre os critérios mais atendidos parcialmente é o “Emite 

Relatório de Falha”, com 22,02%. Esse relatório descreve a falha ocorrida em maiores detalhes, 

bem como suas prováveis causas. A partir desse relatório, podem-se executar ações que 

reduzam a probabilidade de ocorrência de falhas, aumentando a confiabilidade dos ativos. A 

parcialidade no atendimento a esse critério se dá pelo fato de que a maioria dos softwares 

pesquisados informam apenas o número e a frequência de falhas, não havendo um estudo mais 

aprofundado e minucioso sobre a ocorrência da falha em determinado equipamento. 

O Gráfico 10 apresenta o percentual de softwares que não atendem aos critérios pré-

estabelecidos. 
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Gráfico 10 – Valores percentuais dos softwares quanto ao não atendimento aos critérios, considerando 
cada critério separadamente. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

A partir do Gráfico 10 pode-se perceber os elevados valores percentuais de softwares 

que não atendem aos critérios estabelecidos. Nota-se que nenhum software atende ao critério 

“Taxa de Falha”, indicador este de extrema importância em se tratando de avaliação dos 

equipamentos, visto que indica a quantidade de risco associada a uma unidade (componente ou 

sistema) no tempo t, de tal forma que o aumento da taxa de falha, por exemplo, aponta para a 

necessidade de reposição de peças no produto, além de informar acerca da duração aproximada 

de sua vida de projeto. A partir desses valores podem-se propor melhores práticas de 

manutenção preventiva e corretiva, bem como controlar fatores ambientais de estresse que 

possam intensificar a taxa de falha do equipamento. 

O critério “Programa Treinamentos” não é atendido por 99,08% dos softwares 

pesquisados. Como visto no Referencial Teórico, uma das principais deficiências das empresas 

é a habilidade insuficiente do pessoal de manutenção e de operação, o que acaba 

comprometendo seriamente a produtividade dos equipamentos. Sem um treinamento adequado, 

a manutenção pode acabar introduzindo falhas nos equipamentos em vez de preveni-las. Daí a 

importância de se programar periodicamente treinamentos para os profissionais envolvidos no 

departamento de manutenção, a fim de capacitá-los e atualizá-los quanto às melhores práticas 

de manutenção que devem ser aplicadas.  
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Outro critério não atendido por 99,08% dos softwares é o “Calcula disponibilidade”. O 

cálculo da disponibilidade é muito importante pois indica o quão determinado equipamento está 

disponível para ser utilizado, de tal forma que índices de disponibilidade mais baixos apontam 

para a necessidade de melhores práticas de manutenção preventiva/preditiva, bem como a 

necessidade de investigar o que causa tão baixos índices. Assim sendo, é imprescindível que 

um software de gestão da manutenção apresente este índice para que auxilie o gestor em suas 

decisões. Aliás, a eficiência das ações de manutenção corretiva é medida através da 

disponibilidade do equipamento. 

O critério “Trata as falhas” não é atendido por 97,25% dos softwares coletados. O 

tratamento das falhas é um item fundamental em um sistema de gestão da manutenção (vide 

Figura 2, no referencial teórico). As falhas precisam ser analisadas e tratadas estatisticamente, 

pois, como afirma a NBR 13533, as mesmas fornecem informações de desempenho dos itens 

de interesse às áreas de administração, projeto, operação e planejamento, suporte à manutenção, 

treinamento de pessoal; além de comparar as características estimadas ou especificadas do(s) 

item(ns) com o desempenho verificado em campo; melhorar futuros projetos; informar o 

fornecedor sobre o desempenho dos seus itens; ter subsídios para melhorar os processos de 

aquisição; identificar modos, mecanismos e possíveis causas de falhas, dentre outros benefícios. 

Portanto, o item tratamento das falhas também é fundamental em um software de gestão da 

manutenção. 

O critério “Utiliza ferramenta da qualidade” também não é atendido por 97,25% dos 

softwares coletados. A utilização de ferramentas da qualidade como PDCA, Diagrama de Pareto 

ou Diagrama de causa-efeito, por exemplo, é bastante útil em se tratando de analisar as causas 

das falhas, bem como na elaboração de planos de ação para a prevenção das mesmas. Nota-se 

mais uma vez a lacuna deixada pela maioria dos softwares visto que não trazem em seus 

módulos este item tão importante. 

O critério “Calcula MTBF, MTTR, TMPF” não é atendido por 96,33% dos softwares 

prospectados. Esses indicadores mostram quanto tempo um determinado item fica em reparo 

(manutenção corretiva) e quanto tempo ele funciona até a próxima falha, e são de extrema 

relevância para uma avaliação coerente das falhas nos componentes. Saliente-se que é a partir 

desses valores que se torna possível calcular a disponibilidade média da unidade.  
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O critério “FMEA” não é atendido por 95,41% dos softwares pesquisados. Sabe-se que 

a “FMEA” é uma ferramenta de extrema importância para a implementação da filosofia de 

manutenção baseada na confiabilidade em uma organização, sendo imprescindível para a 

elaboração do plano de manutenção, por exemplo. Por meio dela é possível estudar dos modos 

de falha que podem existir para cada componente, e a determinação dos efeitos de cada modo 

de falha. Percebe-se a carência de softwares que tenham este item inserido em seus módulos. 

O critério “Calcula Confiabilidade” não é atendido por 94,50% dos softwares 

analisados. O cálculo da confiabilidade de um equipamento é muito importante, pois indica a 

capacidade de um item de desempenhar uma função requerida sob condições especificadas, 

durante um intervalo de tempo. Se, por exemplo, um determinado item apresenta baixa 

confiabilidade busca-se estudar as causas que levam a esta baixa confiabilidade e aplicar 

práticas preventivas de forma a aumentar a confiabilidade do equipamento. Mais uma vez é 

notável a carência de softwares que calculem este importante indicador na gestão da 

manutenção. 

O Gráfico 11, a seguir, apresenta os dez softwares que mais atendem completamente os 

critérios estabelecidos.  

Gráfico 11 – Principais softwares prospectados considerando os valores percentuais de atendimento 
pleno aos critérios estabelecidos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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Os softwares Limble CMMS, Infor EAM e apmOptimizer atendem a 46,67% dos 

critérios apresentados. O software Limble CMMS permite acesso por meio de aplicativo para 

celulares e possui funções tais como gerenciamento de ativos, emissão de ordens de serviço, 

agendamento de manutenção preventiva, comunicados quanto a atividades de manutenção, 

possui inventário de peças, permite a personalização dos painéis, permite a gestão de 

fornecedores, o acesso à API (application program interface) e funções personalizadas. Já o 

software Infor EAM tem suporte para requisitos especiais para a gestão de ativos e serviços, 

gestão de materiais e aquisições, gestão de orçamento e inspeção, e gestão de projetos e 

segurança, sendo permitido o acesso via aplicativo. Também é possível identificar estados de 

emergência, prioridades e riscos. O software apmOptimizer a uma solução integrada para 

manutenção de ativos e otimização logística, bem como para tomada de decisões estratégicas 

durante o projeto ou a revisão de ativos. Calcula o comportamento esperado do ativo com base 

em um modelo flexível que considera perfis de operação, falhas, inspeções, manutenção, peças 

de reposição, tempo de inatividade e custo. Os módulos de otimização do apmOptimizer 

encontram a política ideal de manutenção e logística que minimiza o custo do ciclo de vida 

(LCC), mantendo uma alta disponibilidade de ativos. Seus módulos contemplam análise de 

custo do ciclo de vida, otimização do inventário de peças de reposição, otimização da 

manutenção programada, otimização de manutenção preditiva, análise de desempenho e 

gerenciamento de Manutenção Centrada na Confiabilidade (MCC, ou Reliability Centered 

Maintenance, RCM). 

Os softwares GP MaTe, Keep the Machine Running (KMR) e eam2go atendem 

completamente a 40% dos critérios estabelecidos. O GP MaTe pode ser configurado para 

suportar um único local ou ser configurado como um sistema corporativo central que pode 

gerenciar uma frota de plantas em todo o mundo. Possui extensões que integram tarefas 

executadas por operações e engenharia como parte da abordagem corporativa ao gerenciamento 

de ativos, programa manutenções preventivas e corretivas, além de examinar os modos de falha, 

em uma avaliação de confiabilidade inicial ou após uma falha, para determinar se novas 

manutenções preventivas ou preditivas são adequadas para mitigar falhas futuras desse ativo ou 

conjunto de ativos. O software KMR permite a elaboração de planos de manutenção 

preventiva/preditiva, além de realização de manutenção corretiva, registro de horas de 

operação, acesso a manuais dos equipamentos, histórico de intervenções e alertas e notificações 

em tempo real. O software permite emissão de relatórios, tais como relatório de custos e de 
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número de revisões, e controle de estoque. O software eam2go executa análise de confiabilidade 

de forma a estimar a vida útil dos ativos antes da falha, fornece análise para determinar quais 

tarefas de manutenção preventiva são necessárias para evitar falhas, analisa a porcentagem de 

probabilidade de falha, divide cada classe de custo relacionada às atividades de manutenção, dá 

suporte ao usuário quanto a definição dos intervalos de manutenção preventiva devem ser 

usados para otimizar os recursos de manutenção e melhora a confiabilidade dos ativos. Além 

disso, o software apresenta indicadores que incluem MTBF, MTTR, custos, dentre outros, e 

permite a gestão de inventário, bem como a elaboração de planos de manutenção preditiva/ 

preventiva. 

Os softwares SPUMAINT, ABB Ability Asset Suite, IMS RCM e UpKeep atendem 

completamente a apenas 33,33% dos critérios. O software SPUMAINT permite a gestão de 

dados de máquinas e equipamentos, gestão de inventário, agendamento de manutenção 

preventiva, além de utilizar ferramentas estatísticas para analisar as causas das falhas, bem 

como ferramentas da qualidade como diagrama de Pareto, análise porquê/porquê e diagrama de 

Ishikawa. O software ainda realiza gestão de custos, permite o uso da ferramenta FMEA e emite 

diversos relatórios. O software ABB Ability Asset Suite permite elevar a disponibilidade dos 

equipamentos através de dados de detecção e monitoramento em tempo real dos mesmos. Em 

combinação com manutenção e dados corporativos, o ABB Ability Asset Suite pode 

proativamente prever, priorizar e prescrever ações para mitigar riscos potenciais, aumento do 

tempo de atividade, segurança e retorno total dos investimentos de capital. Permite às 

organizações padronizar e otimizar o trabalho para maximizar a produtividade do trabalhador, 

melhorando seu retorno sobre os ativos através do aumento disponibilidade, redução do tempo 

de interrupção planejada e confiabilidade aprimorada. O IMS RCM é uma ferramenta para 

ajudar na otimização dos planos de manutenção preventiva de um ativo. Ele oferece suporte ao 

usuário para priorizar equipamentos com base no risco. A partir do perfil de risco do 

equipamento, o melhor plano de manutenção pode ser determinado. Isso leva a ativos mais 

seguros, com planos de manutenção econômicos e maior disponibilidade da planta. Calcula o 

fator do índice de eficiência de manutenção, analisa os modos de falha e seus efeitos, analisa a 

criticidade de equipamentos e otimiza os planos de manutenção agrupando tarefas flexíveis. O 

software UpKeep permite o recebimento de solicitações que contêm imagens do (s) problema 

(s) e as transforma em ordens de serviço. É possível, ainda, anexar listas de verificação e 

manuais, acompanhar as peças usadas, os custos e tempos envolvidos. Este software permite a 
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exibição da contagem de estoque de peças e suprimentos a e criação de planos de manutenção 

baseados em tempo de execução. 

Dentre as prospecções empregadas neste trabalho, a saber, prospecção bibliométrica, 

patentária e mercadológica, esta última foi a que revelou maior volume de dados aderente 

diretamente ao objetivo proposto. Uma síntese dos dados da prospecção mercadológica será 

apresentada no próximo capítulo, que traz a conclusão do texto. 
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6 CONCLUSÃO 

Os principais achados desta pesquisa serão apresentados aqui primeiramente com base 

em cada procedimento de pesquisa. Em seguida, esses achados serão correlacionados com os 

objetivos específicos, permitindo então demonstrar como foi alcançado o objetivo geral, o que 

resulta na apresentação das lacunas existentes nos softwares de gestão da manutenção. 

Com relação à prospecção bibliométrica destacam-se as principais conclusões: 

1. a análise de publicações ao longo do tempo, mostra que, de maneira geral, há uma 

tendência de crescimento no número de artigos sobre softwares de gestão da 

manutenção ; 

2. o front atua de pesquisa na referida área é composto por autores buscaram 

desenvolver e implementar softwares de gestão da manutenção que melhorassem o 

gerenciamento das falhas ocorridas, de forma a monitorarem a condição dos 

equipamentos em tempo real, além de considerarem os principais componentes da 

metodologia da Manutenção Centrada na Confiabilidade no desenvolvimento de um 

CMMS. Cabe ressaltar, também, que os autores apresentaram métodos 

multicritérios para a seleção de um software de gestão da manutenção, levando em 

consideração os principais requisitos de um CMMS’s; 

Com relação à prospecção patentária destacam-se as principais conclusões: 

1. a análise de depósitos de famílias de patentes ao longo dos últimos anos apresenta 

uma evidente tendência de crescimento na área de softwares de gestão da 

manutenção; 

2. as principais patentes prospectadas estão relacionados à formação de uma base de 

dados de manutenção preditiva, preventiva e corretiva, atividades de manutenção, 

emissão de ordens de serviço, agendamento de manutenção (baseado em um plano 

de manutenção previamente estabelecido), registro histórico das atividades 

manutenção, gestão de custos de manutenção, alocação de mão de obra para as 

tarefas de manutenção, e monitoramento e informações de falhas ocorridas nos 

equipamentos. 

Com relação à prospecção mercadológica destacam-se as principais conclusões, 

baseadas no atendimento dos softwares aos critérios de análise apresentados ao longo do texto: 
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1. o critério “Plano de Manutenção” é atendido completamente por 97,25% dos 

softwares, sendo o critério mais atendido, seguido do critério “Ordem de Serviço” 

que é atendido por 95,41% dos softwares e “Controle de Inventário”, atendido por 

90,83% dos softwares. 

2. nenhum software atende ao critério “Taxa de Falha. Os critérios “Programa 

Treinamentos” e “Calcula disponibilidade” não são atendidos por 99,08% dos 

softwares pesquisados. Seguido dos critérios “Trata as falhas” e “Utiliza ferramenta 

da qualidade”, não atendidos por 97,25% dos softwares coletados. 

Portanto, ao correlacionar os resultados obtidos pelas prospecções bibliométrica 

patentária e mercadológica podem-se apontar as seguintes lacunas no que se refere a softwares 

de gestão da manutenção: 

1. a produção científica no que se refere a publicação de artigos na referida área ainda 

é tímida, mesmo que haja uma tendência ao crescimento. Fazem-se necessários 

novos estudos que apontem para o desenvolvimento de CMMS’s que contemplem 

em seus módulos itens como o tratamento das falhas ocorridas, bem como a inserção 

da metodologia da Manutenção Centrada na Confiabilidade em suas funções, já que 

existem poucas linhas de pesquisa voltadas a esta questão; 

2. a quantidade de artigos que associam os softwares de gestão da manutenção a 

temáticas como Indústria 4.0 e realidade aumentada ainda é bem pequena, e essas 

são áreas importantes a serem exploradas; 

3. as patentes depositadas, em sua grande maioria, não contemplam elementos como o 

tratamento das falhas ocorridas, visando conhecer as suas causas-raiz; não possuem 

em seus módulos ferramentas utilizadas pela Manutenção Centrada na 

Confiabilidade como a FMEA, nem calculam indicadores como taxas de falha e 

disponibilidade de equipamentos; 

4. a grande maioria dos softwares disponíveis no mercado não atendem a critérios 

imprescindíveis para uma gestão da manutenção eficiente, como: cálculo das taxas 

de falha; programação de treinamentos para o pessoal envolvido na área de 

manutenção, de forma a mantê-los atualizados quanto aos procedimentos e melhores 

práticas da manutenção; cálculo da disponibilidade dos equipamentos; tratamento 

de falhas visando entender o que levou determinado equipamento a falhar; 

ferramentas da qualidade, como PDCA, 5W1H, Diagrama de Pareto e Diagrama de 
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Ishikawa; cálculo de indicadores como MTBF, MTTF, MTTR e confiabilidade; e 

elaboração de FMEA. 

Saliente-se, ainda, que boa parte dos softwares disponíveis carecem de melhoras na 

gestão dos custos, visto que não abarcam uma série de custos que estão envolvidos na 

manutenção, tais como custo com pessoal, material, contratação de serviços externos, 

depreciação, perdas de faturamento, dentre outros. Precisam emitir relatórios de falhas que 

detalhem de fato as mesmas, a fim de que este documento seja utilizado para estudos posteriores 

na organização, com o objetivo de traçar ações preventivas eficientes. 

Portanto, o objetivo geral da pesquisa foi alcançado, visto que foi realizada prospecção 

acerca de inovações na área de softwares de gestão da manutenção. Foram indicadas lacunas 

que podem ser preenchidas pelos desenvolvedores de software a fim de fornecer ao mercado 

um produto mais completo, que atenda às necessidades das empresas, tenha um custo acessível, 

seja atraente e intuitivo para os usuários. 
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