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RESUMO 
 
O problema da priorização das ordens de serviço de manutenção afeta todas as empresas que possuem em seu 
parque tecnológico, mais atividades de manutenção a serem realizadas que equipes executoras disponíveis. 
Tradicionalmente, este problema não têm sido tratado de modo a minimizar os custos totais envolvidos nas 
indisponibilidades. O presente trabalho apresenta uma nova abordagem para o  problema, resumida em um 
algoritmo que envolve custos por infrações a SLA (Service Level Agreement), deslocamentos, indisponibilidades 
dos serviços e capacidade das equipes. Também é mostrada uma abordagem para a avaliação dos custos das 
indisponibilidades dos serviços, quando estes não são conhecidos.  
   
PALAVRAS-CHAVE 
 
Priorização na manutenção, custos das indisponibilidades,  suporte à decisão 

1. INTRODUÇÃO  

 
Um dos problemas clássicos da engenharia de manutenção diz respeito à priorização das atividades de 
manutenção executiva, ou, mais especificamente, do ordenamento das ações corretivas quando o número de 
falhas a serem reparadas é maior que o número de equipes de manutenção disponíveis. Para organizações onde 
este tipo de comportamento pode ser evidenciado, é praxe classificar os equipamentos de acordo com sua 
importância, e assim, priorizar as ações no sentido de reparar primeiramente os equipamentos mais importantes. 
São os conhecidos Modelos de Atendimento. Na CHESF, estes modelos foram desenvolvidos há cerca de doze 
anos, a fim de ditar a prioridade de cada ação corretiva a ser executada. Desta forma cada equipamento deve 
pertencer a um dos quatro modelos de priorizações elaborados.  No entanto, estas priorizações intuitivas, 
baseadas apenas na classificação dos equipamentos por seus graus de importância, podem não ser a melhor 
solução.  Acordos de qualidade dos serviços (SLA – Service Level Agreement), custos e tempos de 
deslocamentos e formação das equipes podem ser relevantes na composição de um critério de priorização 
eficiente. 
 
Partindo do pressuposto de que a função da manutenção é minimizar as perdas econômicas decorrentes de 
indisponibilidades dos serviços sob sua responsabilidade, pode-se tratar do problema de priorização de modo a 
considerar todos os fatores acima mencionados. Logo, é razoável pensar num modelo que priorize as 
manutenções de maneira que o custo total envolvido (indisponibilidades, multas e manutenções) seja mínimo. 
Esta abordagem difere da visão tradicional, que procura minimizar as indisponibilidades dos serviços mais 
importantes, pois mesmo que estes sejam também os mais custosos, não levar em consideração outras variáveis 
como multas por infração a SLAs, deslocamentos, ineficácia da manutenção, entre outros, que têm impacto no 
custo total, pode levar a decisões equivocadas. 



 

 

2 

Este trabalho tem como objetivo expor um método para solucionar o problema da priorização do atendimento às 
manutenções corretivas, baseado na minimização do custo total. Variáveis como a importância dos serviços 
afetados, a severidade da falha, o tempo decorrido desde a falha, a existência ou não de alternativas e o tempo 
estimado para recuperação da falha são convertidos em uma escala compatível com os custos de deslocamentos 
e penalidades imputadas pela infração de SLAs, possibilitando um tratamento quantitativo adequado. A conversão 
destes critérios em uma única escala transforma o problema de priorização por multicritério em um simples 
processo de ordenamento.  
 
Na construção do modelo de priorização, foram utilizadas informações contidas em mais de 100.000 Ordens de 
Serviço de Manutenções Corretivas Aleatórias (OSCA) do segmento de Telecomunicações da CHESF. Estes 
dados compõem uma massa de dados formada por todas as Ordens de Serviço abertas no período de janeiro de 
1992 a dezembro de 2001, que foram imprescindíveis na determinação do comportamento das falhas. Também 
foram obtidos dados sobre custos e tempos de deslocamentos entre todas as possíveis localidades. No entanto, 
todo este volume de informações não bastou. Foi necessária a formulação de um questionário com objetivo de 
colher informações a respeito dos custos das indisponibilidades dos serviços. Este questionário constou de oito 
perguntas, e foram direcionados a todos os chefes de departamentos da diretoria de operações da CHESF. 
 
A posse destes dados tornou possível criar um algoritmo, implementá-lo e testar sua eficácia.  O algoritmo criado é 
baseado na suposição colocada anteriormente sobre a busca de um modelo que minimize o custo total envolvido 
na manutenção, observando a ordenação destas atividades. Espera-se a partir daí, a construção de uma 
ferramenta de suporte à decisão integrada ao sistema de gestão de ativos, que facilite consideravelmente a tarefa 
dos gestores da manutenção, levando às empresas a uma maior eficiência dos seus processos. 

2. O PROBLEMA DA PRIORIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO 

 
A questão da priorização de ações corretivas foi durante muito tempo, deixado fora de foco pelos gerentes de 
manutenção, sendo muito comum ainda hoje, empresas que utilizam a técnica PEPS (Primeiro a Entrar é o 
Primeiro a Sair) mesmo em parques instalados bastante heterogêneos e com escassez de equipes executoras de 
manutenções corretivas, onde seria altamente recomendável métodos de priorização que enfocassem variáveis 
mais estratégicas para a empresa.  
 
As soluções para o correto ordenamento das ações corretivas vão desde as mais simples, como a PEPS, às mais 
sofisticadas, com utilização de lógica nebulosa e algoritmos probabilísticos. As técnicas mais difundidas fazem uso 
da classificação dos equipamentos em graus de importância, onde são priorizadas as falhas nos equipamentos 
mais importantes. Este método constitui a base para a construção dos Modelos de Atendimento (1), que para a 
classificação e priorização das falhas, podem tomar como parâmetros a importância dos equipamentos sob 
múltiplos aspectos, tais como os clientes afetados, a severidade da falha, os acordos SLAs, o impacto na 
confiabilidade do sistema, os custos de manutenção, etc. 
 
2.1. Modelos de Atendimento 
 
Conforme comentado acima, consistem na classificação das falhas de acordo com suas características, sejam 
eles severidade, impactos na produção, impactos na confiabilidade do sistema etc. Para cada classe de falhas é 
determinada uma meta para o tempo de atendimento. Esta meta pode ser um período máximo no qual a falha terá 
de ser reparada ou um limite para a média dos tempos de reparos (MTTR), no caso de modelos de atendimento 
determinísticos. Já em se tratando de modelos probabilísticos, os TTR avaliados deverão se adequar a uma 
função de distribuição estatística, que será a distribuição modelo, ou curva modelo. No segmento de 
telecomunicações da CHESF, por exemplo, são utilizados quatro Modelos de Atendimento: Urgente e Importantes 
A, B e C, cada um associado a um valor de TTR específico, sendo o primeiro o que exige os menores tempos de 
reparo. 
  
2.2. Indicadores  
 
Para se avaliar a correta priorização das falhas pelas equipes de manutenção seria necessário saber, a cada 
início de ação corretiva, qual seria a situação das falhas pendentes, o que é um tanto inviável. Assim, é comum o 
monitoramento do indicador de classe mundial MTTR e uma posterior inferência sobre a correção das 
priorizações. É possível, sobretudo quando há uso de modelos de atendimentos, avaliar se o MTTR das diversas 
classes de falhas estão condizentes com os modelos estabelecidos. Pode se utilizar também como indicador, para 
o caso de modelos determinísticos, o percentual de falhas reparadas dentro do prazo máximo estabelecido, a 
mediana dos TTR ou qualquer índice que indique o tratamento diferenciado para cada classe de atendimento. 
Para o caso de modelos de atendimentos probabilísticos, a avaliação deve levar em conta a aderência ou não do 
histograma dos tempos de reparo à curva proposta. Isto pode ser feito a partir de testes de hipóteses, tais como o 
teste de Chi-quadrado ou de Kolmogorov-Smirnov.         
 
Vale ressaltar que mesmo com modelos adequados e indicadores precisos, sempre que ocorrerem mais de uma 
falha simultaneamente em equipamentos de mesmo grau de prioridade, haverá a necessidade de se tomarem 
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outras variáveis para a decisão de priorização. Esta situação só não ocorreria no caso de termos um grau de 
prioridade biunívoco para cada equipamento, o que é inviável para grandes parques instalados.  
 
2.3. Avaliação das Equipes e Controle das Indisponibilidades 
 
É objetivo da gestão da manutenção reduzir as indisponibilidades no seu respectivo sistema. Os tempos das 
indisponibilidades estão fortemente associados aos TTR, de modo que é comum a associação entre a eficiência 
das equipes e a redução dos TTR. No entanto, devido às dificuldades na contabilidade dos períodos de 
indisponibilidade, muitas vezes de equipamentos não gerenciáveis, o registro destes tempos ficam a cargo das 
próprias equipes sob avaliação, que freqüentemente o fazem através das ordens de serviço. O fato de deixar o 
preenchimento das ferramentas de avaliação a cargo dos avaliados pode induzir distorções, acarretar a perda de 
informações confiáveis e conseqüentemente introduzir dificuldades para o controle da manutenção por parte do 
gestor. 
 
Caso todos itens do parque tecnológico em questão fossem gerenciados, tivessem seus tempos de 
indisponibilidades computados e estivessem sob a responsabilidade de uma determinada equipe, a avaliação das 
equipes a partir dos TTRs seria mais confiável. No entanto, esta realidade está ainda bastante distante, pois é 
ainda bastante reduzida a quantidade de falhas que podem ser monitoradas a partir dos sistemas gerenciais. 
Outro procedimento típico é o repasse do par (OS, prazo limite para o reparo) às equipes executivas, geralmente 
com os prazos associados aos modelos de atendimento. Este comportamento por parte do gestor delega a 
priorização  às equipes e fazem com que estas, ao invés de concentrarem-se na minimização das 
indisponibilidades, foquem no atendimento aos prazos dos modelos, o que pode não representar o melhor 
resultado para a empresa. A desvinculação destes prazos, por meio do priorizador automático, e com a extinção 
dos tempos limites dos modelos de atendimentos poderia melhorar o desempenho da manutenção como um todo. 
 
2.4. Priorização Automática Multicritério 
  
Sabendo-se da inviabilidade de se tomar uma classificação biunívoca entre equipamentos e graus de prioridade, 
sempre que houver dois ou mais equipamentos de mesma classificação a espera de reparos, o gerente de 
manutenção terá que lançar mão de outros critérios para a decisão. Para estas ocasiões, faz-se necessária a 
construção de uma nova ferramenta de suporte, que permita reduzir ou eliminar decisões espúrias, otimizando as 
variáveis de maior interesse empresarial. Uma ferramenta de priorização automática pode levar em consideração, 
além do modelo de atendimento de cada equipamento, aspectos como tempo estimado para a manutenção, 
distância a ser percorrida até o local de reparo, qualificação exigida da equipe de manutenção, custo estimado do 
reparo, tempos acordados em SLAs, confiabilidade do sistema etc. Para a implementação de um priorizador 
multicritério desta natureza, é necessário ter todas as informações a serem consideradas condensadas em um 
mesmo sistema de informação. No caso de não existirem estas informações a priori, pode-se fazer uso de 
questionários de edução do conhecimento aos especialistas.  
 
O segundo passo necessário à elaboração de um construto desta natureza, é a definição da regra de decisão, ou 
seja, a maneira como serão considerados todos os critérios, de modo a otimizar o desempenho da estrutura de 
manutenção. A definição desta regra, que dará origem ao algoritmo do priorizador automático, mesmo que 
estruturada de maneira clássica, sem uso de redes neurais, lógica nebulosa ou técnicas menos convencionais de 
aprendizagem e otimização, poderá não ser trivial, pois a depender do número de critérios e da grandeza a ser 
otimizada, o número de combinações possíveis que deverão ser analisadas até se chegar à regra ótima pode ser 
bastante  grande. O objetivo final da construção deste simulador é, além de permitir enxergar a Regra Ótima de 
Priorização a partir das variáveis consideradas, fornecer as bases para a construção de um sistema de priorização 
automática, que possa ser integrado ao sistema de informação responsável pelas ordens de serviço. Este 
priorizador automático poderia indicar a melhor ordem para a execução de cada serviço, fornecendo um grande 
suporte à decisão do gestor da manutenção. 
 
2.5. Minimização dos Custos das Indisponibilidades 
 
O objetivo final da manutenção pode ser explicitado de várias maneiras: minimizar as indisponibilidades no 
sistema, minimizar as perdas por penalidades às infrações de SLAs, maximizar a adequação aos Modelos e 
atendimento, etc. No intuito de tratar todos os diversos critérios, considera-se neste trabalho que o funcional 
objetivo a ser minimizado aqui é o custo global associado às indisponibilidades e ações corretivas. Tem-se 
portanto que a unidade monetária é a grandeza para qual todas os demais critérios podem ser convertidos, 
permitindo uma modelagem do problema plenamente adequada aos interesses de qualquer empresa. Desta 
forma, tempo de indisponibilidade, deslocamentos, ineficácia, multas etc., podem ser convertidos em custos. Uma 
vez que isto é feito, o agendamento das manutenções deverá ocorrer de modo que esta soma (funcional objetivo), 
seja minimizada. Como o número de maneiras  de ordenar  as atividades de manutenções é finito, ao menos no 
que diz respeito à seqüência de atividades, a otimização transforma-se num problema de busca, conforme 
mostrado abaixo.  
 
 



 

 

4 

3. MODELAGEM DO PROBLEMA 

 
Na modelagem do problema, e já tendo em vista a conversão de todos os critérios a serem otimizados em 
unidades monetárias, observa-se as seguintes necessidades: 

 
3.1. Informações requeridas pelo modelo 
 
Das Ordens de Serviço são conhecidas: 
 
a. O código que identifica a OS; 
b. A modalidade, ou seja, o tipo do problema, a ser solucionado; 
c. A severidade do problema, ou seja, o problema pode ser “parcial” ou “total”; 
d. A informação sobre alternativas para o problema, ou seja, se existem alternativas que possam tornar o serviço 

disponível por mais algum tempo, ainda que em condições inferiores de funcionamento; 
e. O tempo inicial, o momento de abertura da OS; 
f. A localidade onde ocorreu o problema; 
 
Em relação às equipes de manutenção executivas, são conhecidos: 
 
g. Um código para identificação associado a cada equipe; 
h. As localidades onde se encontram as equipes; 
i. As modalidades das equipes, ou seja, suas especialidades para manutenções, quando for o caso; 
j. A situação de cada equipe, que podem ser “ocupada” ou “ociosa”. 
 
Do equipamento defeituoso: 
 
k. É conhecido o código do equipamento; 
l. São conhecidas as suas datas de falhas. Se não todas, ao menos as mais recentes; 
m. É conhecido o tempo médio de reparo do equipamento. 
 
Da disposição espacial das falhas: 

 
a. São conhecidos os custos de deslocamentos entre todas as localidades; 
b. São conhecidos os tempos de deslocamentos entre todas as localidades. 

 
Deve existir uma matriz que armazene os tempos e custos estimados de deslocamento, citados acima. Esta matriz 
será definida como Cd, onde um dado elemento, Ci, j

d(loci, loc j), é um vetor (tempo, custo), associado a cada 
deslocamento entre duas localidades i, j. Uma OSi , associada a uma falha qualquer,  pode ser representada por 
um vetor com as seguintes componentes: modalidade, severidade, alternativa, momento de abertura da OS e 
localização da falha. Onde i vai de 1 a n, sendo n o número de ordens em abeto. Uma equipe ej, pode ser 
representada por um vetor com atributos: localidade, modalidade e situação, j vai de um a k, onde k é o número de 
equipes à disposição – ociosas ou não – para a realização das manutenções. Do mesmo modo, no caso dos 
equipamentos, um vetor nomeado com o código do equipamento possui componentes TTRP e a data de falha de 
P, datap.  

 
3.2. Acordos de Níveis de Serviços (SLA) 
 
Os SLAs associados a cada serviço podem assumir diversas características, que podem ir desde um número de 
máximo de interrupções para um dado serviço até complexas métricas de desempenho dos serviços. Como em 
geral o não atingimento destas metas acordadas incorrem no pagamento de multas, estes fatores devem ser 
levados em conta na priorização das manutenções. No modelo aqui proposto, são consideradas penalidades pela 
infração a um valor limite para o somatório das durações das interrupções num dado serviço (DEC) e o número 
máximo de interrupções neste serviço num dado intervalo de tempo (FEC).  
 
3.2.1. DEC 

 
O tempo de indisponibilidade de um serviço segue uma restrição de tempo máximo, sujeitando multas para a 
empresa caso ultrapassado. Esta restrição é chamada de DEC e a multa gerada pelo seu descumprimento é 
denotada por Cdec, geralmente uma multa proporcional ao tempo excedente ao permitido para indisponibilidade. O 
tempo máximo de indisponibilidade do serviço, tal como o custo associado à unidade de tempo, pode variar de 
acordo com o serviço e localidade. O tempo total de indisponibilidade de um serviço pode ser obtido a partir da 
medição de outros possíveis tempos envolvidos na questão do reparo do equipamento. Uma atenção maior deve 
ser dada às condições da equipe que poderá atender a esta ordem de serviço. Primeiramente o fato de que a 
equipe perderá um tempo de deslocamento para o local onde acontecerá à manutenção. E em seguida ao fato de 
que a equipe pode estar realizando uma manutenção no momento em que for solicitada a atender outro chamado. 
Neste caso, o segundo atendimento deve aguardar o fim da manutenção atual, e este tempo de espera deve ser 
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incluído no tempo total de indisponibilidade do segundo atendimento. O Cdec pode ser calculado da seguinte 
maneira: 
 
Suponha m ∈ R, conjunto dos números reais, uma constante multiplicativa referente à multa por unidade de 
tempo, x o tempo máximo permitido de indisponibilidade do serviço, e Tx o tempo total de indisponibilidade 
daquele serviço supondo sua priorização. 
 
                    m(Tx – x), se Tx > x; 
                    0, caso contrário. 
Onde: 
Tx = TTR + (Ta – Ti) + Td ( loci, loc j ) + Tr (ej) 

 
Ta é o tempo atual, observado no momento em que Tx é calculado; 
Tr é o tempo restante para que a equipe termine a manutenção que está realizando naquele instante e mais as 
outras manutenções que existirem em sua fila de manutenções, e é dado por: Tr = TTR* - (Ta – Ti*) 
TTR* é o tempo médio de reparo do equipamento que está sendo atendido pela equipe j,  j = 1, ... , k; 
Ti* é o tempo do início do atendimento atual pela equipe j, j = 1, ...,k. 
Td é o tempo de deslocamento entre a localidade i e a localidade j,      i,j = 1,...,s. 

 
Logo, m(Tx - x) é a multa pelo não cumprimento do acordo. 

 
3.2.2. FEC 

 
Semelhante à restrição imposta para o tempo de indisponibilidade do serviço, existe também um limite de 
interrupções do serviço por período de tempo, denotado Fmax, e, caso este limite seja ultrapassado, a empresa 
será multada proporcionalmente ao número de falhas excedentes. Esta multa só será inserida no custo da 
indisponibilidade do serviço se o serviço estiver prestes a parar. Ou seja, se a falha for considerada parcial ou no 
caso de falha total mas, com alguma alternativa que mantenha o serviço em funcionamento. Será necessário 
verificar todas as datas das falhas dos equipamentos e selecionar, daquelas que ocasionaram interrupções do 
serviço, quantas delas ocorreram na ultima unidade de tempo. Esta freqüência de falhas será denotada por f. A 
informação sobre as falhas do equipamento pode ser obtida no vetor que armazena os dados do equipamento, 
et(datf[p]). O CFEC, multa relativa ao excesso de interrupções do serviço, pode ser calculado da seguinte maneira: 

 
Se (Severidadei = parcial) ou [ (Severidadei = total) e (Alternativai ≠ Nenhuma)] 
   
    n (f - Fmax), se f >= (Fmax – 1) 
    0, caso contrário 
Onde: 
n é uma constante multiplicativa referente à multa e é proporcional ao numero de falhas excedentes, f ; 
n(f - Fmax) é a multa pelo não cumprimento do acordo. 

4. O ALGORITMO DE PRIORIZAÇÃO 

  
Suponha a existência de n Ordens de Serviço e k equipes disponíveis para realizar manutenções. As n OS devem 
ser permutadas a fim de gerar todas as n! possíveis ordens de manutenções. Estas permutações serão chamadas 
de Pq, q=1,...,n!. Para as k equipes devem ser feitos arranjos de tamanho n, obtendo, assim, kn arranjos. Estes 
arranjos das equipes serão chamados As, s = 1,..., kn. Considere que uma permutação de OS é um vetor que 
contém certa seqüência de ordens, ou seja, cada OS ocupa uma posição neste vetor, e em cada posição há uma 
OS. Considere também que um arranjo de equipes é um vetor que contém certa ordem de equipes, ou seja, em 
cada posição do vetor há uma equipe. Cada permutação deve ser associada a todos os arranjos de equipes, 
porém, um arranjo de cada vez. Em uma associação “Permutação de OS – Arranjo de equipes” os elementos de 
mesma posição dos dois vetores devem ser relacionados a fim de se obter o custo da manutenção daquela OS 
para aquela equipe. Isto deverá ser feito para todas as OS do vetor de OS, e os elementos a serem relacionados 
deverão ser sempre os de mesma posição nos dois vetores. Depois de calculado o custo da manutenção de cada 
OS da permutação de OS pela equipe de mesma posição de um arranjo de equipes, estes n custos devem ser 
somados, gerando o chamado custo da associação. Como cada permutação de OS deve ser associada a todos os 
arranjos de equipes, haverá (n!)*(kn) associações, onde cada uma destas estará associada a um custo de 
associação. A associação escolhida deverá ser a que gerar o menor custo de associação. Assim, a ordem de 
priorização é a ordem estabelecida na permutação de OS daquela associação e cada OS sofrerá manutenção 
pela equipe de mesma posição no arranjo de equipes. 
No custo da manutenção de uma determinada OS por uma determinada equipe devem estar envolvidos os custos 
de algumas características do atendimento. Devem ser observados os custos da indisponibilidade do serviço 
devido ao tempo de deslocamento da equipe até o equipamento que precisa da manutenção; o tempo de espera 
pela liberação da equipe, caso a mesma esteja efetuando outra manutenção; o custo do deslocamento da equipe 
para o local onde o atendimento deve ser feito; o CDEC e o CFEC já mencionados anteriormente; e o custo da 
indisponibilidade associado ao tempo médio de reparo, que deve ser observado com mais cuidado. 

CFEC = 

CDEC = 
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Durante a escolha da equipe que atenderá uma ordem de serviço, uma característica sobre a equipe pode gerar 
dúvidas. Trata-se da especialidade (modalidade) da equipe. É razoável pensar que, caso esta especialidade seja 
justamente o problema relatado na ordem de serviço, a probabilidade de sucesso neste atendimento deve ser alta. 
Caso contrário, o atendimento da OS pela equipe não especialista envolve um risco de fracasso. Logo, este risco 
deve ser diretamente proporcional ao tempo de reparo, ou seja, quanto maior o risco de fracasso, maior o tempo 
de reparo. O processo de avaliação do custo do atendimento de determinada OS por uma dada equipe é 
mostrado abaixo: 
 
A Permutação das n primeiras OS gera P1, P2, ... , Pn!; 
Da primeira até a última OS, uma por uma, da listagem obtida pela permutação, repetir o seguinte processo: 
 
Combinar a OS com todas as equipes e calcular o Custo da OSi sofrer manutenção pela equipe j, Custoi,j. 
i = 1, 2, ..., n – referente às OS; 
j = 1, 2, ..., k – referente às equipes; 
 
Custoi,j = Cis * ( Td (loci, locj ) ) + Cis * (Tr) + Cis * (TTR / (1-r) ) + Cd + CDEC + CFEC 
 
Onde r é o risco: 
   0, se Modalidade(ej) = Modalidade(OSi) 
   r, c.c 
r é a Probabilidade de insucesso, ou seja, (nº de insucessos) / (total de atendimentos) 
Modalidade(ej): modalidade da equipe j. 
Modalidade(OSi): modalidade da OS i. 
OBS: O risco deve ser calculado para cada combinação de atendimento de uma OS por uma equipe que não seja 
especializada. 

 
 
Figura 1 – Esquema simplificado do Algoritmo de Priorização para Minimização do Custo Global 
 

 
Cis é o custo de indisponibilidade do serviço por unidade de tempo, que deve ser de conhecimento prévio. 
A combinação OS-equipe que gerar o menor custo para aquela OS, deverá ser a combinação escolhida, ou seja, 
Custoi = Míni ( CTOTAL

i,j ),  j = 1,...,k. Terminado o processo de associação de cada OS da permutação com uma 
equipe que realizará sua manutenção, deve ser obtido o custo total da permutação, através da soma dos custos 
de todas as manutenções. Este processo de obtenção do custo total da permutação deve ser feito para todas as 
permutações. Portanto, a ordem de priorização escolhida deve ser aquela contida na permutação que resulta num 
menor custo total. Esquematicamente o processo de priorização ocorre como ilustrado na Figura 1. Vê-se, a partir 
do modelo, que um método de busca exaustivo foi utilizado, através de análise combinatória e ordenamento. Isto 
poderia ser implementado a partir de ferramentas de computação inteligente, tal como Redes Neurais ou 
Algoritmos Genéticos, caso a dimensão dos vetores torne-se muito grande.  
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5. DIFICULDADES E SOLUÇÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO 
 

Após o desenvolvimento de todo o raciocínio lógico através do qual o modelo de priorização seria criado, a etapa 
seguinte, de implementação no departamento de Telecomunicações da CHESF, além dos trabalhosos processos 
de estimação dos parâmetros a partir do banco de dados de OS e dos cômputos das distâncias entre as 
localidades, esbarrou na dificuldade de obtenção de um dos requisitos básicos do modelo: o custo da 
indisponibilidade do serviço, ou seja, o quanto à empresa deixa de ganhar se determinado serviço se torna 
indisponível. Esta informação é de difícil obtenção e também difícil de mensurar, por depender de muitos outros 
fatores, tais como a indisponibilidade do serviço em questão acarretar na indisponibilidade ou algum outro tipo de 
prejuízo para outros serviços.  
 
Devido à ausência de dados a este respeito, uma alternativa encontrada para a obtenção do custo médio de 
indisponibilidade de um serviço foi utilizar o conhecimento a priori dos chefes da empresa. O objetivo do 
questionário era o de captar destes especialistas uma estimativa dos custos das indisponibilidades  de cada 
serviço de telecomunicações provido pelo departamento de telecomunicações, estas estimativas deveriam estar 
em uma escala intervalar (com valores entre 0 e 100), de modo que a partir do conhecimento dos valores reais de 
um destes custos, os demais pudessem ser calculados. Deste modo, foi elaborado um questionário contendo 
quatro perguntas, as quais deveriam ser respondidas para cada um dos quinze serviços em avaliação. 

6. AVALIAÇÃO DOS CUSTOS DAS INDISPONIBILIDADES DOS SERVIÇOS 

 
6.1. Questionário e Entrevistas 

 
O questionário visou não somente extrair a informação sobre o custo, mas também se buscou saber sobre os 
níveis de confiança e informações obtidas sobre o serviço. A primeira pergunta do questionário referia-se ao nível 
de informações obtidas pelo entrevistado sobre o serviço em questão. Três níveis foram propostos para esta 
questão: “Várias Vezes”, “Poucas Vezes” e “Raramente”. Na segunda pergunta o entrevistado era questionado a 
respeito do valor do custo da indisponibilidade de determinado serviço, que deveria ser avaliado numa escala que 
varia de 0 a 100. E, a pergunta seguinte, solicitava uma margem de erro para a avaliação do custo. Na última 
questão, o entrevistado avaliava com que nível de segurança a avaliação do custo foi feita. Nesta questão 
existiam quatro possíveis níveis: “Certeza ou quase certeza”, “Tenho noção sobre o assunto”, “Apenas uma 
opinião” ou “Não é muito confiável”. A pesquisa foi realizada com 34 entrevistados, os quais compõem a totalidade 
dos chefes da diretoria escolhida para ser entrevistada. 

 
6.2. Resultados 

 
A princípio foram exploradas algumas características básicas do custo da indisponibilidade dos serviços, tais como 
média, mediana, moda e desvio. Estas características são expostas na Figura 2, onde os serviços são ordenados 
decrescentemente para cada característica. Pode-se observar que o desvio é alto para todos os serviços, variando 
entre 25% e 32,76%. Esperava-se que houvesse correlação entre o custo da indisponibilidade do serviço e o nível 
de segurança ao avaliar este custo. Porém, observou-se que não havia correlação forte entre essas variáveis. 
Chega-se à mesma conclusão quando se observa a correlação entre o custo da indisponibilidade do serviço e o 
nível de segurança ao avaliar este custo, ou seja, não há correlação forte entre estas duas características. O ideal, 
para que a estimativa do custo pela média seja a mais verossímil possível, é que as respostas dos entrevistados 
variem pouco. Mas, verificou-se que os dados dos questionários apresentaram uma grande variabilidade de 
informações seja qual fosse a característica investigada, levando à suspeita de que as informações não seriam 
muito confiáveis. Porém, para alguns particulares níveis de algumas variáveis, a dispersão diminuía bastante, o 
que levanta a hipótese de que para estes níveis, as informações teriam maior confiança. Os particulares níveis 
referidos são: o nível “Várias Vezes” da variável “Informações Obtidas” e o nível “Certeza ou quase certeza” da 
variável “Segurança”. Esta suspeita é confirmada quando são analisados os desvios padrões em relação à média 
para cada categoria das variáveis “Informações Obtidas” e “Segurança ao avaliar o custo”. 
 
A partir das análises descritas anteriormente, é razoável escolher como confiável o nível “Várias Vezes” da 
variável “Informações Obtidas” e o nível “Certeza ou quase certeza” da variável “Segurança ao Avaliar o Custo”. 
Considerando apenas os indivíduos cujas respostas se enquadraram nos níveis descritos acima como confiáveis, 
foi estimado o custo médio de indisponibilidade para cada serviço. Deve ser observado que, selecionando apenas 
os indivíduos com estas características, o número de observações, avaliações de custo, utilizadas para estimar o 
próprio custo foi reduzido. Uma referência para o cálculo dos custos das indisponibilidades poderia ser o preço de 
um serviço comercial de telecomunicações, como por exemplo a contratação de um canal de dados a uma 
operadora. No entanto, como a qualidade das respostas aos questionários não se mostra muito confiável, o 
entrave na avaliação destes custos precisa de uma abordagem alternativa. 
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Figura 2 - Boxplot de todos os serviços para a variável custo da indisponibilidade do serviço 
 

7. CONCLUSÃO 

 
A questão da priorização adequada das ações de manutenções pode fornecer um grande diferencial competitivo 
para empresas que possuem um parque de equipamentos extenso e heterogêneo. Esta situação é acentuada 
quando há a necessidade de cumprir acordos do tipo SLA (Service Level Agreement). O problema da priorização 
de Ordens de Serviço permite diversas abordagens, com diferentes níveis de complexidade, e permite gerar 
regras que otimizam as variáveis de maior interesse empresarial, com freqüência fugindo à maneira intuitiva 
adotada por empresas que não fazem uso de métodos quantitativos para lidar com este problema.  Um modelo 
para o tratamento do problema foi construído tendo como funcional objetivo os custos globais acarretados pelas 
falhas e seus reparos. Para tal, os diversos critérios foram convertidos em unidades monetárias, a partir daí, todas 
as possíveis combinações entre as seqüências de atividades e a alocação das equipes e instrumentais são 
realizadas, baseando-se em dados históricos, na disposição espacial das falhas e na especialização das equipes, 
o que pode aumentar ou reduzir os riscos de uma manutenção eficaz. A técnica de computação por busca 
exaustiva foi utilizada, no entanto ferramentas de computação inteligentes poderiam ser utilizadas nesta etapa. 
 
As dificuldades para a implementação do modelo se deram, sobretudo, pela dificuldade na aquisição das 
informações que preenchem os requisitos do algoritmo, pois nem todas estão disponíveis para extração a partir do 
banco de dados de OS históricas. Uma das informações principais e difícil obtenção, é a avaliação dos custos 
decorrente das interrupções dos serviços, dado que se trata da prestação de serviços interna à companhia. Para 
tal foi elaborado um procedimento de edução da utilidade dos serviços de Telecomunicações da CHESF. Este 
método consiste na elaboração de questionários específicos aplicados a todos os chefes de determinado 
segmento da empresa, neste caso, da Diretoria de Operações. Os questionários foram aplicados, e os dados 
foram tratados, tendo como meta a obtenção de uma classificação em escala intervalar dos custos das 
indisponibilidades. No entanto, o tratamento estatístico dos resultados apontou uma certa vagueza nas respostas, 
o que dificultou mais ainda tal implementação. O método exposto neste trabalho pode resolver o problema da 
priorização multicritério das atividades de manutenção de maneira definitiva. O algoritmo pode ser integrado aos 
sistemas de gestão de ativos das empresas do setor elétrico, e desta forma tornar-se uma boa ferramenta de 
suporte à decisão. Espera-se, portanto que o presente trabalho seja útil na discussão do problema e no 
apontamento de soluções eficazes e viáveis para a obtenção de uma estrutura de manutenção mais alinhada aos 
negócios das empresas do setor elétrico.  
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