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RESUMO 

Este artigo pretende demonstrar o desenvolvimento de uma ferramenta, com o 
propósito de enfatizar a importância da utilização dos indicadores de 
desempenho na função manutenção, o objetivo principal desta ferramenta será 
facilitar a mensuração no momento de avaliar a eficácia das tarefas no seio das 
atividades, sendo fundamental a demonstração de que os indicadores de 
desempenho não são definidos isoladamente, mas devem ser o resultado de 
uma cuidadosa análise das interações da função manutenção com a função 
produção (operações e processos), evidentemente, com outras funções 
organizacionais. Para tanto, foi utilizado um procedimento metodológico 
combinando dois distintos tipos de técnicas de coleta de dados, assim como, 
buscou-se através da pesquisa bibliográfica e da avaliações e entrevistas no 
trabalho de campo, realizado em uma planta de tratamento de água para 
siderurgia em Santa Cruz-RJ, Região Sudeste do Brasil. 

Palavras chave: Gestão, Manutenção, Indicadores, Eficácia da Manutenção, 
Operação e Foco. 

1.INTRODUÇÃO 

Em 2010, a organização objeto desse desenvolvimento, adquiriu uma planta de 
tratamento de água e bombeamento de esgoto na TKCSA, natureza do 
negócio Acquire, Operate and Own (AOO). O contrato possui prazo de 
validade de 16 anos, tendo o seu início a partir do Transfer Date. 

Ao final do contrato, os ativos serão vendidos para o cliente pelo custo de 
reposição (não há obrigação de compra), a receita é 100% variável (sem take 
or pay), as tarifas são reajustadas anualmente pelo IGP-M (8 tarifas diferentes), 
em caso de mudanças significativas na operação do complexo siderúrgico e/ou 
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alteração da água captada, poderá haver um reequilíbrio, este por sua vez, 
somente em caso de evento de “defaut” (operador ou cliente), podendo 
inclusive ocorrer o término antecipado do contrato. 

Tabela 1: Descrição e Quantitativos do Sistema de Tratamento e Abastecimento 
de água da Unidade Santa Cruz. 

Fonte: Documentos da Organização Objeto do Estudo. 

Assim, se destaca como relevante, que o estudo de caso foi aplicado em uma 
planta de tratamento de água para uma usina Siderúrgica, conforme descrito 
acima, sendo que, os indicadores trabalhados serão apresentados no decorrer 
das próxima páginas desse artigo, se transformando em um grande objetivo/
desafio a ser atingido. 

Importante ressaltar que foram objeto de uma aplicação sistemática, 
acompanhada da constante análise em campo, assim como, se destaca como 
ponto alto desse método, a aplicação da metodologia da Conversação, ou seja, 
das recorrentes conversas com os integrantes de operação e manutenção na 
área e, no decorrer das análises técnicas realizadas diretamente com a equipe 
de PCM e a Engenharia de Manutenção da Planta. 

“Talvez esse tenha sido o maior dos ganhos, obter a sinergia entre as 
diferentes equipes com foco na gestão da planta e seus indicadores”. 

Essas análises nortearam a equipe técnica para a melhor tomada de decisão e, 

Água Industrial Água para uso em processos gerais no complexo 
siderúrgico 1.500 m3/h

Sistema de 
Recirculação 1

Água de resfriamento para o sistema de 
recirculação sem contato direto, utilizado na planta 

de sínter e na aciaria
7.458 m3/h 

Sistema de 
Recirculação 2 

Água de resfriamento para o sistema de 
recirculação de contato direto, utilizado no 

lingotamento e no resfriamento dos gases do forno 
básico insuflado com oxigênio (BOF)

5.400 m3/h 

Água Gelada Água gelada utilizada nos sistemas de ar-
condicionado 1.900 m3/h 

Água Abrandada Água especial para sistemas de resfriamento sem 
contato direto no alto-forno e na aciaria 160 m3/h 

Água de Serviço Água potável 200 m3/h 

Sistema de Combate 
a Incêndios 

Água para combate a incêndios (mediante 
demanda) 288 m3/h 



como consequência, para os ajustes em alguns indicadores do processo como 
um todo, proporcionando ganhos incríveis, assim como, a otimização do 
processo e a otimização do rendimento dos ativos da empresa, eficácia da 
linha e eficiência energética. 

Figura 1 - Áreas de Atuação da Empresa no Complexo Siderúrgico de Santa Cruz. 
FONTE: Arquivo de Documentos da Empresa. 

Na figura 1 acima, a perspectiva apresentada na fotografia aérea da 
abrangência da área de trabalho, na Unidade Siderúrgica de Santa Cruz, 
desde a captação de água, as centrais de tratamento e distribuição ao 
complexo industrial em mais diversos pontos. 

Figura 2 - Visão Geral dos Sistemas e Processos Produtivos - Fluxograma de Processo. 
FONTE: Arquivo de Documentos da Empresa. 



A figura 2, apresenta a visão geral dos sistemas e seus processos produtivos, 
exemplificando as fases de atuação e a complexidade da unidade, desde a 
fase de captação, tratamento e distribuição. 

1.1 - Objetivo do Desenvolvimento 

Buscar desenvolver um sistema eficaz através do acompanhamento das 
diversas ações de implementação de indicadores de gestão na manutenção, 
contribuindo para a obtenção de melhores resultados, no menor tempo, com o 
menor custo e tendo como resultado a alta disponibilidade da planta e dos 
ativos da empresa. 

Outrossim, a aplicação de indicadores no processo acaba por fornecer uma 
visão real e clara da planta e seus ativos, com isso, a empresa ganha uma 
visão on line do desempenho da manutenção, sabendo assim: O porquê; O 
que fazer; O como agir; O onde agir e O quando agir; fechando o ciclo para 
tomada de decisão, em bases muito seguras e fidedignas. 

1.2 - Justificativas do Desenvolvimento 

Tais ações se justificam não só em função da matriz energética brasileira, em 
constantes crises, como as acompanhadas nos últimos anos, como também, 
pela busca da melhoria contínua nos processos produtivos, em particular, em 
função das constantes necessidades de acompanhamento e gestão, com foco 
em redução de custos operacionais, a cada dia mais presentes, além do fato 
de se buscar um processo sustentável, que agrida menos ao meio ambiente e 
reduza os custos operacionais e todos as demais variáveis que compõem esse 
tipo de processo produtivo. 

2 - Estudo de Caso 

Para TAVARES (2015), os indicadores são ferramentas que indicam dados 
relativos a uma situação, dados numéricos estabelecidos sobre alguns 
processos que se deseja controlar.  

Estes indicadores, quando aplicados em manutenção produzem dados 
estatístico relativos a um ou a diversos processos de manutenção que a 
organização manutenção deseja controlar.  

Por sua vez, quando aplicados para comparar e avaliar situações atuais com 
situações anteriores, acabam por medir o desempenho contra ou a favor de 
metas e padrões pré-estabelecidos. 



Ainda segundo TAVARES (2015), os indicadores são avaliados e 
acompanhados através de medições, que ao final geram os Índices: ou seja, 
uma indicação numérica que serve para caracterizar uma grandeza, uma 
relação entre os valores de qualquer medida ou gradação. 

Para esse autor, da mesma forma, são considerados como Índice de 
Manutenção, ou seja, a relação entre valores e medidas numa empresa, sobre 
a manutenção, para avaliar situações atuais com situações anteriores.  

Nos servem para medir o desempenho contra metas e padrões estabelecidos. 

Assim, para se compreender como as máquinas falham, um controle estatístico 
deve ser efetuado. Os dados estatísticos de várias máquinas idênticas, 
demostrarão que as máquinas seguem um padrão de comportamento e que 
este padrão será sempre o mesmo, desde que, as condições sejam idênticas.  

Pode-se afirmar, assim, que nas mesmas condições as máquinas falharão 
sempre de mesmo modo. 

Muitos dos problemas encontrados no decorrer das atividades de manutenção 
são situações que envolvem variáveis probabilísticas. Assim, é necessário 
compreender os princípios básicos da estatística da falha: a aplicação de 
técnicas, à descrição e a análise dos padrões de falha dos equipamentos e 
seus componentes nas nossas instalações. 

Para TAVARES (2015), um programa planejamento e controle de manutenção 
que não considere as características dos equipamentos e o mecanismo da 
falha nas instalações de uma fábrica em particular, nunca será ótimo. Poderá 
ser bom, no máximo. 

No projeto em questão, os índices e indicadores foram aplicados, na busca da 
melhoria contínua do processo produtivo da operação e manutenção, para isto 
foram quantificados e suas variáveis medidas, sendo cuidadosamente 
escolhidos os itens de controle e de verificação, com o objetivo maior de 
permitir, rapidamente, que se possa conhecer a situação real e, ao mesmo 
tempo, realizar a comparação com as outras situações ocorridas em outras 
datas. 

2.1 - Aplicando as Ferramentas de Gestão Por Métricas. 

A capacidade produtiva da Organização, objeto desse desenvolvimento, na 
unidade Santa Cruz – RJ, tem uma particularidade, é a continuidade da 



operação da maioria dos equipamentos mesmo quando o cliente reduz a 
produção, em consequência, gera-se um alto consumo de energia elétrica por 
metro cúbico produzido, tendo necessidade ou não, o custo existe. 

A seguir serão apresentados os ativos e a instrumentação e medição realizada 
em cada um deles. 

2.1.1 - Área de Captação: 
 

Figura 3 - Visão Geral dos Sistemas de Captação e Medições Efetuadas. 
FONTE: Arquivo de Documentos da Empresa. 

A Captação é o início do processo da planta de tratamento de água, com 
capacidade de captação instalada de 2000m³/h, a outorga de captação é de 
2000m³/h, o sistema de bombeamento de água bruta conta com duas bombas 
de duplo estágio cada uma com capacidade de bombeamento de 1000m³/h em 
funcionamento e uma bomba de STAND BY, caso uma bomba venha falhar ou 
na necessidade uma intervenção programada a bomba de STAND BY é 
acionada suprindo o sistema de captação de água bruta. 

2.1.2 - Bacias de Água Bruta: 

Figura 4 - Visão Geral dos Sistemas de Bacias de Água Bruta - Equipamentos. 
FONTE: Arquivo de Documentos da Empresa. 

Medições on-line:  

 - Condutividade 

 - pH  

 - Turbides 

 - Temperatura 

 - 03 bombas centrífugas verticais: 

1.000 m3/h (2+1)

- 02 bacias com 10.000 m3 cada; 

- Equipadas com dispositivos de 

medição de nível; 

- Bombas centrífugas  (2+1): 1.000 

m3/h cada



Há dois POND’s com capacidade de 10.000m³ cada, em eventuais 
indisponibilidade de captação de água bruta, seja por condutividade acima de 
300µS/cm², turbides alta, temperatura ou por qualquer outro motivo, esses 
POND’s darão a empresa uma autonomia de 20 horas, até que se esgote os 
mesmos. 

Deste local é bombeada a água para a ETA (Estação de Tratamento de Água), 
através de duas potentes bombas de 1000m³/h cada uma e uma terceira 
bomba de STAND BY, em caso de falha ou necessidade de manutenção a 
terceira bomba poderá ser acionada automaticamente ou em manual. 

2.1.3 - Planta de Tratamento de Água Industrial: 

Figura 5 - Visão Geral da Planta de Tratamento de Água Industrial - Equipamentos. 
FONTE: Arquivo de Documentos da Empresa. 

A ETA foi projetada para tratar em linha uma vazão de 2.000m³/h, nela é 
dosado cloreto férrico e polímeros para facilitar a formação de flocos 
melhorando o rendimento da ETA na coagulação de sólidos suspensos, na 
sequência a água passa por um sistema de decantação e filtragem por filtros 
de areias chamados de FDA, logo após essa água já filtrada e é dosado CAL 
para correção de pH em função da dosagem de cloreto férrico e transferida por 
gravidade para uma cisterna onde na sequência é bombeada para dois 
STORAGE's com capacidade 10.000m³ cada um’, com isso proporcionando 
uma autonomia de 10horas para a planta em caso de impossibilidade da ETA 
funcionar ou na ausência de água bruta, conforme descrito acima. 

2.1.4 - Tanques de Armazenamento de Água Industrial: 

A Planta foi projetada para não parar, em função desta diretiva foi projetado dois 
tanques de armazenamento de água industrial, esses tanques tem o nome de STORAGE 
e tem capacidade de armazenamento cada um de 10.000 m³, proporcionando, assim, 

- Capacidade: 2.000 m3/h 

- Medições on-line:  

- Condutividade 

- pH  

- Turbides 

- Temperatura 

- Vazão



uma autonomia de 10 horas em caso de falta de água na eta ou parada da ETA. 

Figura 6 - Visão Geral dos Tanques de Armazenamento de Água Industrial. 
FONTE: Arquivo de Documentos da Empresa. 

2.1.5 - Sistema de Água Potável: 

Figura 7 - Visão Geral do Sistema de Água Potável. 
FONTE: Arquivo de Documentos da Empresa. 

O sistema de água potável é composto de três filtros de carvão ativado (FCA), 
bombas dosadoras de hipoclorito, um SKID que mantém a pressão do sistema 
nos parâmetros contratuais e um sistema de instrumentação para monitoração 
da qualidade da água online ligados diretamente ao Centro de controle 
operacional da Planta. 

2.1.6 - Torre de Resfriamento - sistema de recirculação: 

O sistema de torre de resfriamento conta com 09 torres, com capacidade de 
resfriamento em cada uma de 1700m³/h. A água é enviada através de um 
sistema de bombas de alta vazão e tubulações, esse sistema trabalha em 
malha fechada, ao retornar, a água passa por um sistema de filtro de alta taxa 
e logo após é enviada para o sistema de resfriamento (Torres de resfriamento). 

- Armazenamento: 20.000 m3 

- Vazão de distribuição: 2.000 m3/h  

- Medições on-line: 

- Pressão  

- Vazão  

- Temperatura

- Capacidade: 200 m3/h 
- Medições on-line: 
- Cloro Livre 
- Pressão  
- Vazão 
- Temperatura



 

Figura 8 - Visão Geral da Torre de Resfriamento - Sistema de Recirculação. 
FONTE: Arquivo de Documentos da Empresa. 

2.1.7 - Sistema de Água Gelada: 

O Sistema de água Gelada é composto por cinco chiller de 795TR, cada 
máquina.  Esse sistema é responsável por toda água gelada da planta que é 
destinada ao conforto térmico da planta, água enviada para os consumidores é 
entorno de 6°C à 7°C, a mesma retorna dos consumidores a uma temperatura 
de até 12°. 
 

Figura 9 - Visão Geral do Sistema de Água Gelada. 
FONTE: Arquivo de Documentos da Empresa. 

2.1.8 - Centro de Controle Operacional: 

No Centro de controle operacional (CCO), os operadores de painel, tem uma 
visão online do que está acontecendo na planta, contam, também, com o 
auxilio de operadores em campo que realizam as análises das amostras de 

- Capacidade: 10.200 m3/h 
- Temperatura: Entrada 460 C  |  
Saída 330 C  
- Medições on-line: 
- Pressão 
- Vazão 
- Temperatura

- Capacidade: 1.900 m3/h 

- Temperatura: Entrada 120 C | Saída 60 C  

- Medições on-line: 

- Pressão 

- Vazão 

- Temperatura



cada água da planta e check list dos ativos da empresa. 
 

Figura 10 - Visão Geral da Sala de Controle. 
FONTE: Arquivo de Documentos da Empresa. 

Com base no entendimento do processo e seus ativos, acrescido das diversas 
observações de campo e da conversação com toda a equipe, buscou-se por 
realizar ações que possibilitassem a redução nos custos operacionais, tendo 
como principal ferramenta os indicadores controlados por métricas, realizando, 
assim, um estudo detalhado do processo, objetivando evidenciar e enumerar 
as oportunidades de melhoria, sempre com o foco na otimização da lógica de 
controle, substituição de componentes, e equipamentos que pudessem vir a 
resultar um melhor monitoramento e uma campanha para a criação da cultura 
forte sobre o uso consciente das instalações, ou seja, a busca pela 
sustentabilidade operacional da planta. 

2.2 - O Processo de Mudança na Engenharia de Manutenção 

2.2.1 - Situação anterior e seu desenvolvimento (2013 a 2015). 

Primeiramente, a contextualização da situação inicial, ou seja, como era o 
sistema, observando-se aqui que este estava acima da meta em todos os 
meses do ano de 2013, em seguida, a equipe saiu em busca de realizar a 
Meta, que estava em 0,365 KWh/m³. 

Essa situação, por si, já demonstrava uma necessidade premente de 
intervenção da equipe responsável, um grande desafio, sair para buscar novas 
alternativas ao sistema, podendo essas, serem desenvolvidas em diversas 
áreas. 

Ao longo de 2014, a equipe técnica foi adquirindo conhecimentos que lhes 
proporcionaram um melhor entendimento de gestão e otimização da 
manutenção bem como, a mão de obra nela implantada, sendo realizado um 

- Sala de Controle Centralizada; 

- Operação do processo totalmente 

automatizada, com uso de sistema de 

supervisão Siemens - PCS 7 (duas 

estações operacionais + estação de 

engenharia + servidor de arquivos).



estudo sistemático em cada disciplina onde foi entendido que cabia uma 
melhoria significativa na distribuição de plano de manutenção, de acordo com 
as horas planejadas e disponíveis, o que resultou em uma melhoria 
significativa como segue no gráfico a seguir. 
 

Figura 11 - Visão Geral do Plano de Manutenção ao longo de 2014. 
FONTE: Arquivo de Documentos da Empresa. 

Já no início de 2015, foi carregado no sistema de gerenciamento da 
manutenção “COSWIN” a nova distribuição do Plano de Manutenção a ser 
praticado em 2015, foi notória a melhoria e a equalização do Plano de 
Manutenção. 

Com essa implantação o ganho foi incrível, com um melhor aproveitamento do 
HH disponível na manutenção, isso possibilitou o aprofundamento num estudo 
de aproveitamento da mão obra da manutenção.  

Atualmente estão sendo aplicados novos estudos sobre a manutenção 
preditiva e, com isso, a equipe está buscando evitar, o retrabalho em algumas 
atividades de maior criticidade para a planta, reduziu-se, também, a quantidade 
de horas extras , melhorando assim, a qualidade de vida da equipe de 
manutenção. 

"  

Figura 12 - Visão Geral do Plano de Manutenção ao longo de 2015. 
FONTE: Arquivo de Documentos da Empresa. 



Através de uma correta distribuição da equipe e, por consequência, da 
otimização dos recursos, foi possível obter os resultados que serão 
apresentados a seguir: 

"  
Figura 13 - Visão Geral da Representação do Back log ao longo de 2014. 

FONTE: Arquivo de Documentos da Empresa. 

O comportamento do indicador Back log ao longo do ano de 2014, demonstrou 
que o objetivo seria o de manter o backlog dentro da meta de 7 dias, 
admitindo-se uma variação de até 1 dia acima da meta, dado o ano de copa do 
mundo de futebol, em particular, no Brasil.  

Assim, foi elaborada uma estratégia de alocação de mão de obra e geração de 
horas extras, isso em acordo firmado com a gerencia da planta, visando a 
manutenção dos patamares de confiabilidade e disponibilidade da planta e 
consequentemente, o nível de backlog, dentro do que fora pactuado. 

Já no ano de 2015, o comportamento do Back log teve a sua meta continua, 
com sua estratégia assumida pela equipe técnica da manutenção, conforme 
apresentado a seguir: 

Figura 14 - Visão Geral da Representação do Back log ao longo de 2015. 
FONTE: Arquivo de Documentos da Empresa. 
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Em 2015, a estratégia assumida pela manutenção foi outra, uma vez que, 
nesse ano o desafio maior foi o de manter o resultado, diante de uma grande 
crise de fornecimento de água, devido as grandes reduções de vazões no rio 
São Francisco em Santa Cruz, porém, apesar de todo os desafios que foram 
impostos no ano de 2015, a equipe conseguiu controlar o indicador e trazê-lo 
para dentro do centro da meta, de uma maneira sólida e eficiente, como segue 
na representação gráfica a seguir. 

Em 2014, a equipe técnica, também elaborou um indicador que pudesse medir 
a eficiência do PCM no controle e planejamento da manutenção, na ocasião foi 
tomado, com base o histórico de manutenção da planta, juntamente com o 
Documento Nacional da Abraman, disponibilizado no SITE da ABRAMAN.  

Primeiramente, foi estudado e elaborado o processo de medição e na 
sequência o gerenciamento, assim, as oportunidades de melhorias surgiram e 
foram aplicadas com eficiência, tais como, a equalização do plano de 
manutenção, a melhor distribuição do HH da manutenção e, em alguns casos, 
a contratação pontual de empresas parceiras para no período em estudo, 
executar algumas atividades específicas, tais como: termografia, refrigeração, 
manutenção em Chiller, torre de resfriamento e outras, segue abaixo a 
representação gráfica aplicada ao PCM no ano de 2014. 
 

Figura 15 - Visão Geral da Representação do Planejamento da Manutenção - 2014. 
FONTE: Arquivo de Documentos da Empresa. 

Com as informações colhidas no ano de 2014, foram elaboradas algumas 
leituras da situação da distribuição da manutenção, é notório que o nível de 
manutenção emergencial era baixo, porém, foi necessário melhorar a 
distribuição das preventivas e preditivas para se obter ganhos tangíveis dado o 
número reduzido de integrantes da manutenção, sem que afetasse 
significativamente as manutenções emergenciais, segue a representação 
gráfica da realização de manutenções no ano de 2015. 

 



Figura 16 - Visão Geral da Representação do Planejamento da Manutenção - 2015. 
FONTE: Arquivo de Documentos da Empresa. 

No ano de 2014, foi lançado um desafio de redução de horas extras em até 
12,5%, algumas ações foram realizadas, como a criação de banco de horas e o 
controle de HH aplicadas em Horas extras, o trabalho de confiabilidade da 
manutenção e o lema de “evitar o retrabalho” foi comprado por todos os 
integrantes da manutenção, um planejamento eficaz e uma boa logística de 
preparação da intervenção em alinhamento com a linha(operação) foi lançado, 
fez-se necessário uma mudança de cultura que ainda está em curso, porém, os 
resultados já são notórios e satisfatórios como apresenta o gráfico abaixo. 

Figura 17 - Visão Geral da Representação do Custo com Hora Extra em 2014. 
FONTE: Arquivo de Documentos da Empresa. 

Em 2015, o desafio se apresenta de uma maneira maior, dado a crise da água 
e em parceria com o cliente, algumas demandas emergenciais se fizeram 
necessárias, em que se consumiu muitas horas extras da equipe para 
atendimento as emergências e ao plano de manutenção, para que essas 
emergências não viessem a causar uma indisponibilidade ou quebra prematura 
em nos ativos. 

Com a advento do Banco de horas, sendo esse bem gerenciado, foi possível 
manter-se abaixo da meta pactuada com a alta direção da empresa e nenhum 
dos serviços planejados foi deixado de ser realizado, com isso, agregou-se 



valor ao negócio manutenção e admiração da linha(cliente interno) e o próprio 
cliente externo, segue a seguir o gráfico de horas extras praticadas em 2015. 
 

Figura 18 - Visão Geral da Representação do Gráfico de Hora Extra em 2015. 
FONTE: Arquivo de Documentos da Empresa. 

3.0 - Conclusão 

As melhorias realizadas na unidade, foram desenvolvidas em sua plenitude 
pela equipe técnica da manutenção, com o apoio da operação interna, a 
liderança sempre esteve apoiando e desafiando a equipe, com relação as 
oportunidades que emergiam do estudo, em particular, para poder aumentar 
ainda mais a eficiência e, ao mesmo tempo, buscar que todo o sistema se 
transformasse em algo sustentável aglutinando eficiência e eficácia dentro da 
unidade, unindo criatividade, ousadia, educação pelo trabalho, sem colocar em 
risco a segurança operacional. 

O trabalho gerou resultados excelentes nas atividade, pois foi possível aplicar 
grande parte dos conceitos de engenharia de manutenção nas mais diversas 
ações, gerando resultados extraordinários. 

As ferramentas proporcionaram o melhor entendimento sobre as necessidades, 
fazendo com que fossem evidenciadas as não conformidades e os ajustes 
necessários, visando buscar e promover a melhor avaliação, tanto no 
desempenho profissional quanto organizacional. 

O Estudo dos indicadores revelou o grande potencial de melhoria nas 
atividades e proporcionou uma melhoria significativa, como por exemplo, a 
melhoria da gestão da manutenção, do controle dos indicadores , de como 
elencar um KPI chave e, assim, entender o que esses indicadores estão nos 



mostrando, ou como melhorar o planejamento com um bom plano de ação, em 
função do que se é medido, entre outros pontos relevantes, tanto para o 
ambiente da manutenção quanto para os resultados e metas organizacionais. 

Assim, o trabalho com métrica, demostrou ser uma ferramenta poderosa, em 
particular, quando se aplicada de maneira correta, tendo em seus resultado as 
reais evidências de que o negócio está sendo conduzido de uma maneira muito 
significativa e lucrativa, pois as empresas estão no mercado para obter lucros 
com os seus investimentos. 

O trabalho mostrou que a implementação de indicadores de desempenho pode 
ser considerada uma ferramenta importante na gestão da Manutenção e para a 
avaliação do desempenho dos processos, operações, equipes e profissionais 
em busca de objetivos previamente acordados entre as partes, tendo em vista 
que a unidade de produção (Planta de Tratamento de Água) pode contribuir 
para o sucesso empresarial siderúrgico. 
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