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O problema de pesquisa

í“ Quais os atributos ambientais que orientam as políticas proativas da 

função manutenção para um mínimo impacto negativo do sistema 

produtivo ao meio ambiente”?)



Introdução

Desde década 1990, nomeadamente, as empresas como protagonistas na 

sociedade têm sido pressionadas para mudar a forma de fazer negóciossociedade têm sido pressionadas para mudar a forma de fazer negócios 

para integrar os princípios da sustentabilidade empresarial em suas 

práticas cotidianas e divulgar os seus impactos e contribuições para opráticas cotidianas e divulgar os seus impactos e contribuições para o 

desenvolvimento sustentável (KOLK et al. 2010).

Assim, surgiram paradigmas alternativos para a maximização do lucro 

financeiro capturado em frases como o "triple bottom line", em que 

critérios econômicos, sociais e ecológicos de desempenho deverão ser 

integrados (HOPWOOD et al. 2010).



I t d ãIntrodução

Acompanhando as exigências das normas ambientais e o aumento da

complexidade dos sistemas produtivos ao longo das últimas décadas acomplexidade dos sistemas produtivos, ao longo das últimas décadas, a

função manutenção evoluiu com o crescimento da tecnologia (ROSMAINI

e SHAHRUL 2012) A função manutenção é definida como um conjuntoe SHAHRUL 2012). A função manutenção é definida como um conjunto

de atividades ou tarefas utilizadas para restaurar um item para um

d l d d h f õ d i destado em que ele pode desempenhar as suas funções designadas, com

o mínimo de impacto negativo ao meio ambiente.



Introduçãoç

A crescente importância da manutenção do cenário industrial em evolução

e os avanços tecnológicos, sobretudo os ambientais dos últimos anos,

produziram o desenvolvimento de estratégias de manutenção modernas,

como a manutenção baseada em condições e a manutenção preditiva

(ENRICO ZIO e MICHELE COMPARE 2013).



Fonte: Adaptado com base em Claudia et al. 2013.
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Resultados

As organizações reconhecem que a sustentabilidade ambiental tem

i li õ i õ titi ã ãimplicações para as suas posições competitivas, as empresas não são

claras sobre os detalhes de implementação de práticas de gestão

ambiental.

Embora poucos atributos ambientais que orientam as políticas proativas da

função manutenção têm sido sugeridos no mapeamento bibliográfico

realizado, o artigo fornece evidências necessárias à utilização desses

atributos na prática



Resultados

A possibilidade de benchmarking é particularmente relevante para asp g p p

empresas e organizações que operam nos mesmo setores, no mesmo

país sobretudo se estão associadas a alguma instituição ambiental compaís, sobretudo se estão associadas a alguma instituição ambiental com

a missão de mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus

negócios de forma socialmente responsável tornando as parceiras nanegócios de forma socialmente responsável tornando-as parceiras na

construção de uma sociedade sustentável e justa, por exemplo, Instituto

EthEthos.



Conclusões

Interesses acadêmicos nos estudos da implementação de políticas

proativas da função manutenção, sobretudo quando relacionadas ao

desenvolvimento do paradigma sustentabilidade empresarial (eco

eficiência) aumentaram significativamente nos últimos anos.

Implementação de políticas proativas da função manutenção em uma

organização representa uma oportunidade competitiva para muitas

empresas, que procuram ajustar os seus sistemas produtivos no contextoempresas, que procuram ajustar os seus sistemas produtivos no contexto

triple bottam Line.
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Conclusões

Como conclusão, o artigo apresenta uma nova definição para a Função

Manutenção: o desenvolvimento contínuo de tarefas sistemáticasManutenção: o desenvolvimento contínuo de tarefas sistemáticas,

coordenadas, econômicas e com implementos mais proativos por meio

da implementação das relações intraorganizacionais de modo ada implementação das relações intraorganizacionais de modo a

desenvolver a otimização nos três níveis do modelo entrada-

f ã ídtransformação-saída.



Conclusões

N l ã d t f d t ã di t i bi t i dNa seleção das tarefas de manutenção, diretrizes ambientais devem ser

seguidas. Dessa forma, a política de manutenção habilitada e operações

podem trazer consideráveis reduções no consumo de energia e geração

de resíduos, o que ajudará no desenvolvimento de produtos

sustentáveis permitindo a geração futura sobreviver e prosperar

(sinergia para o desenvolvimento da sustentabilidade empresarial (eco

eficiência).



Conclusões

Enfim, considera-se que os pontos analisados forma capazes de subsidiar

os autores deste artigo no que se refere à resposta da pergunta deos autores deste artigo no que se refere à resposta da pergunta de

pesquisa: “Quais os atributos ambientais que orientam as políticas

proativas da função manutenção para um mínimo impacto negativo doproativas da função manutenção para um mínimo impacto negativo do

sistema produtivo ao meio ambiente”? Nesse sentido, consideramos que

bl d f d do problema de pesquisa foi respondido.




