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INTRODUÇÃO

O presente livro nasceu da experiência adquirida 
durante a gestão de operações e manutenção nas Centrais 
Elétricas de Rondônia, onde tive a oportunidade de gerir e 
implantar Centros de Operação (COD) e Centros de manu-
tenção (CMD) ligados à distribuição de energia elétrica e 
da observação da gestão de manutenção das empresas onde 
ministrei, pelo SENAI, cursos de NR 10 “in company” e 
constatava junto aos funcionários, as suas dificuldades 
quando da execução de suas tarefas, a multiplicidade de 
ordenadores de serviços, inexistência de ordens de serviço, 
inexistência de diagramas elétricos, perda de dados ope-
racionais para uma gestão eficiente , onde, por exemplo, 
em uma grande multinacional o período entre a emissão da 
ordem de serviço, preenchimento da OS pelo mantenedor 
dos serviços realizados, lançamento no software de geren-
ciamento feito por estagiários e a geração de relatórios de-
moravam em media 20 dias

O modelo de gestão proposto, não é novidade para o 
Sistema Elétrico de Potência, pois assim funcionam todas 
as concessionárias de energia do País, praticam o mesmo 
sistema de gestão que é o gerenciamento de suas ações 
através de Centros de Operação.

Esta metodologia aplicada a outros sistemas quer se-
jam industriais, construção civil, condomínios e poderes 
púbicos mostra-se perfeitamente aplicável na medida em 
que cria uma padronização de gerenciamento com a apu-
ração de dados mais consistentes e que sejam on-line por 
celular, para um gerenciamento pleno com o conhecimento 
de 100% das ações a que interessar gerenciar.
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Os custos envolvidos na implementação desta prati-
ca em qualquer destes segmentos serão os mínimos, senão 
reduzidos; e iniciam-se na obediência aos ditames legais 
tanto de segurança (NR 10,NR 18, NBR 18.801) e de gestão 
como a NBR 55000.

As auditorias serão executadas com maior velocidade 
e clareza.

Poderemos aplicar o mesmo modelo de eficiência de 
gestão a empresas diferenciadas, não ao que produzem, mas 
como sustentam seus ativos de forma eficiente e sem sucate-
amento do ativo considerado . 

A aplicação deste modêlo de gestão é uma excelente 
oportunidade a todos os profissionais , principalmente aos 
engenheiros, que atuam em manutenção de ativos fixos e na 
construção civil, de conhecerem e aplicá-las e avaliarem o 
modêlo proposto.

Espero, do fundo do coração, que a leitura deste livro 
possa melhorar o dia a dia dos profissionais e das empresas.

Boa leitura . 
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A palavra possível é citada pelo fato de não ter partici-
pado das discussões que elaboraram o texto final da referida 
norma NR -10.

Porém é possível imaginar o cenário da busca de uma 
legislação de segurança que viabilizassem a redução dos 
acidentes em trabalhos com eletricidade mediante a moder-
nização da NR 10, que é do ano de 1978.

Acredito que na pesquisa de uma normalização para 
todos os profissionais de eletricidade, o Grupo de Trabalho 
Tripartite da Norma Regulamentadora nº 10, (GTT/NR-10) 
formado por notáveis do setor de eletricidade e segurança 
envolvidos neste processo devem ter pesquisado nos três 
grandes grupos que abrigam estes profissionais que da in-
dustria , construção civil e o sistema elétrico de potencia, 
sendo que neste ultimo encontrou toda a obra que necessita-
va, considerando que o Grupo GRIDIS (Grupo de Intercam-
bio e Difusão de Informação de Engenharia de Segurança e 
Medicina do Trabalho) descreveu com grande abrangência 
todas as recomendações de segurança ao eletricista , que no 
caso, tratava somente de eletricistas trabalhadores do Siste-
ma Elétrico de Potência (SEP).

Este grupo criado pela Eletrobrás tinha a função de 
estabelecer uma padronização das ações dos profissionais do 
Sistema Elétrico de Potência em todas as concessionárias 
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de energia levando principalmente a segurança em um se-
tor onde os índices de acidentes graves com energia elétrica 
ainda são graves. 

A sua funcionalidade consistia de vários profissionais 
de varias concessionárias de energia que se reuniam perio-
dicamente para o desenvolvimento dos assuntos pertinentes 
a cada grupo. 

Desta forma o GRIDIS elaborou uma extensa e es-
petacular coleção envolvendo Guias, Normas, Informações 
Técnicas e Temas de saúde ocupacional focados no profis-
sional de eletricidade. 

Imagino que os membros Grupo de Trabalho Tripar-
tite da Norma Regulamentadora nº 10, (GTT/NR-10) ao se 
depararem com as seguintes obras:

– manual de Analise de Risco na Construção de 
Usinas Hidroelétricas Vol. I,II,III e IV que versa 
sobre a construção de uma hidroelétrica inteira (do 
inicio das obras ao final) sob a ótica da segurança e 
desenvolvida em análise preliminar de risco:

– manual operacional da função 611 que descreve as 
principais atividades das turmas de manutenção de 
redes totalmente descritas sob a ótica de analise de 
risco;

– procedimentos descritos e fotografados (vale 
lembrar o ano de 1988) de serviços de manutenção 
de redes primárias, de ligação de consumidores de 
baixa tensão e manutenção de redes pelo método à 
distância;

– analise de falhas; 
– outras obras onde se observa, principalmente, a 

segurança no desenvolvimento das tarefas; 

     O segundo módulo do curso de 
NR 10 ,  tem em seu conteúdo os 
tópicos de  organização do trabalho, 
programação e planejamento dos 
trabalhos,  métodos de trabalho 
entre outros tópicos  e que são 
ideais para os profissionais de 
nível  gerencial participar, aprender 
e melhorar o próprio sistema de 
trabalho .
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Então os membros do grupo GTT-10 não tiveram du-
vidas e implementaram na NR 10 :

10.2.1. Em todas as intervenções em instalações elé-
tricas devem ser adotadas medidas preventivas de controle 
do risco elétrico e de outros riscos adicionais, mediante téc-
nicas de análise de risco, de forma a garantir a segurança e 
a saúde no trabalho.

Observando um pouco mais a coleção do GRIDIS no 
aspecto da formação profissional do eletricista na obra sobre a 
sistematização do controle de risco da função 611 (eletricista de 
manutenção de redes) e sistematização do controle de risco da 
função 613 (eletricista isolado de localidade) , compreendere-
mos praticamente a origem da NR 10.

A prática habitual no SEP de verificação de tensão e 
aterramento temporário em circuitos de distribuição, linhas 

de transmissão 
e subestações 
sob intervenção 
de manutenção 
passou a ser 
aplicada para 
todos os cir-
cuitos, fazendo 
parte do pro-
cesso de des-
ligamento ofi-
cializada pela 
NR 10. Mas, 

também pode não ter sido nada disso, o SEP brasileiro muito 
bem organizado através da Eletrobrás e seus comitês agindo de 
forma coesa em conjunto entre as concessionárias formataram 
no texto da NR 10 as suas praticas e métodos de trabalho fruto 
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entre outros tópicos  e que são 
ideais para os profissionais de 
nível  gerencial participar, aprender 
e melhorar o próprio sistema de 
trabalho .
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de uma sábia decisão para sua instituição e a aplicação de 
abnegados profissionais que com os seus saberes, apoiados 
pelas concessionárias, puderam desenvolver uma extensa 
obra focada única e exclusivamente na segurança de seus 
profissionais. De qualquer forma é notória a origem da NR 
10, em grande parte, a partir das orientações técnicas do 
SEP, portanto de suma importância para todos os profissio-
nais de eletricidade e segurança do trabalho conheçam as 
obras do GRIDIS.

A segurança do trabalho baseia-se na observação dos 
riscos aos quais as pessoas estão submetidas e sendo o ele-
tricista um profissional de elevado grau de risco, com uma 
legislação que normaliza as relações pessoais entre o orde-
nador e o eletricista, é imperativo que as pessoas tomem co-
nhecimento desta espetacular obra para efetivamente aplica-
rem no desenvolvimento de sua vida profissional.
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Estar legal com a segurança no trabalho significa estar 
no completo cumprimento de todos os ditames legais que 
tratam sobre o assunto (NR´s , CLT e Conselhos de Profis-
sionais, acordos trabalhistas). 

Se assim é, faz-se necessário que todas as atuais NR´s 
sejam cumpridas. 

Muitas empresas que têm excelentes departamentos 
de segurança porém somente olham para os EPI´s, processos 
gerais, campanhas, fiscalização e esquecem-se ou não obser-
vam a operacionalidade que a NR 10 impõe no sentido das 
relações profissionais com eletricistas de diversos segmen-
tos existentes na construção civil, indústrias, condomínios, 
lojas, prédios comerciais, etc., que vão desde a competência 
para emissão de ordens operacionais , seu conteúdo e subse-
qüente responsabilização.

Algumas empresas até controlam as atividades mais 
explícitas da gestão dos ativos, porém se perdem quando o 
serviço é muito pequeno, por ex: trocar uma tomada; que em 
tese não necessita de uma ordem de serviço formal, ou de 
grande impacto tal como a parada de uma linha de produção 
onde todos diretores, coordenadores e mais quem tiver pró-
ximo, assume a responsabilidade sob a vida do funcionário 
que for executar o serviço , pois, quem delega tarefa é res-
ponsável pela ordem emitida.
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No texto da NR 10 temos:

10.11.2 Os serviços em instalações elétricas devem 
ser precedidos de ordens de serviço especificas, aprovadas 
por trabalhador autorizado, contendo, no mínimo, o tipo, a 
data, o local e as referências aos procedimentos de trabalho 
a serem adotados.

Observando o texto da norma acima temos então que 
emitir a ordem do serviço antes do serviço ser executado, 
sendo que esta deve ser aprovada por trabalhador autoriza-
do, que no texto da norma podemos verificar:

10.8.1 É considerado trabalhador qualificado aquele 
que comprovar conclusão de curso específico na área elétri-
ca reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino.

10.8.2 É considerado profissional legalmente habili-
tado o trabalhador previamente qualificado e com registro 
no competente conselho de classe.

10.8.3 É considerado trabalhador capacitado aquele 
que atenda às seguintes condições, simultaneamente:

a) receba capacitação sob orientação e responsabili-
dade de profissional habilitado e autorizado; e

b) trabalhe sob a responsabilidade de profissional ha-
bilitado e autorizado.

10.8.3.1 A capacitação só terá validade para a em-
presa que o capacitou e nas condições estabelecidas pelo 
profissional habilitado e autorizado responsável pela capa-
citação.

10.8.4 São considerados autorizados os trabalhado-
res qualificados ou capacitados e os profissionais habilita-
dos, com anuência formal da empresa.
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.............
10.8.6 Os trabalhadores autorizados a trabalhar em insta-

lações elétricas devem ter essa condição consignada no sistema 
de registro de empregado da empresa.

.............
10.8.8 Os trabalhadores autorizados a intervir em insta-

lações elétricas devem possuir treinamento específico sobre os 
riscos decorrentes do emprego da energia elétrica e as princi-
pais medidas de prevenção de acidentes em instalações elétri-
cas, de acordo com o estabelecido no Anexo II desta NR. 

O que é perfeita-
mente compreensível , pois 
sendo a atividade do ele-
tricista uma atividade com 
reconhecida periculosida-
de, somente pode autorizar 
o serviço quem tem algum 
conhecimento, comprova-
do, dos riscos a que seu or-
denado estará sujeito.

Não é de trazer desespero de ordenamento dos engenhei-
ros civil, na construção civil ou do engenheiro mecânico na ma-
nutenção industrial, um curso de eletricista residencial básico 
resolve o assunto, mas então todos falarão a mesma língua, não 
se esquecendo o curso de NR 10, atualizado.

Então agora ficou fácil saber se sua empresa cumpre 
todas as determinações de segurança, basta fazer as seguintes 
perguntas:

– Todos os serviços, inclusive os pequenos, por exemplo 
,verificação de mau contato na tomada e os de grandes reper-
cussões (parada de linha de produção), têm ordem de serviço 
emitida antes do serviço ser realizado pelo mantenedor?

RESUMINDO:

Um eletricista só pode 
receber ordens de outro 
eletricista ou profissional 
formado em eletricidade 
com curso de NR – 10.
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– Quem emite ordens de serviço ao eletricista na sua 
empresa?

Se a resposta é não tem ordem de serviço e se todo 
mundo ordena ao eletricista, então sua empresa descum-
pre o que a Norma regulamentadora impõe, estando em 
desconformidade com a legislação, comprometendo seus 
certificados de gestão de segurança.

A ordem de serviço é o nascedouro de todos os even-
tos sejam positivos ou acidentários, não havendo justificati-
va para a sua não emissão.

No caso 
dos engenhei-
ros civil e me-
cânico, síndi-
cos, gerentes 
de lojas, con-
tratantes de 
profissionais, 
mestres de 

obras, diretores de escolas, operadores de máquinas, etc, 
que também são ordenadores de serviços para eletricistas, 
cabe avaliar o tamanho das responsabilidades que assumem 
no nível pessoal, sempre sabendo que ela pode ser civil, cri-
minal, ética e profissional, e que neste caso todos estarão 
contra a lei.

O modêlo de Gestão de Ativos Físicos Integrada com 
a Segurança do Trabalho, aqui proposta, visa a atender a 
este detalhe de suma importância quando estamos falando 
de vidas humanas, bem como efetuar uma gestão eficaz e de 
segurança.

A Norma regulamentadora NR 10 é a única com ca-
ráter operacional, pois dispõe sobre a relação de serviços 

A ordem de serviço, normalmente, 
é o primeiro documento requisitado 
para uma inspeção sobre um acidente 
ocorrido e nele deverá estar anotado a 
emissão da autorização ao serviço e a 
responsabilidade para tal.
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e métodos de trabalho, sua obrigatoriedade de atualização 
constante quer sejam nos ativos ou na formação e atualiza-
ção profissional, .

Em todas as circunstancia em que tenhamos que tratar 
com eletricistas, tais como a construção civil, manutenção 
Industrial e manutenção de lojas e condomínios, faz-se ne-
cessário o cumprimento da legislação , então o modêlo pro-
posto tem que atender a todas as situações e muito melhor 
será se for rentável, melhor administrável e de baixo custo.

Nesta nossa exposição demonstraremos não só a apli-
cabilidade do modêlo proposto bem como comprovando sua 
eficácia em lucros e resultados em plena gestão de ativos.
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Trata-se de fazer a gestão de ativos através do homem 
sendo este, o principal entre os 5 ativos a conforme propõe a 
PAS 55 .

O documento PAS 55 que é uma especificação disponí-
vel publicamente, que foi emitida em 2004 pela British Standars 
Institution (BSI),conforme podemos observar a figura abaixo:

Nesta relação o primeiro aspecto a ser considerado é a 
legislação que trata da segurança no trabalho (Normas regula-
mentadora e a NBR 18.801 e outras) que foram elaboradas para 
a manutenção da vida dos trabalhadores que se submetem a ris-
cos efetivamente reconhecidos e punição aos que não cumprem 
suas determinações.
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Observamos acima, que a figura apóia-se no seu princi-
pal ativo, que é os Humanos, então se assim é, temos de obser-
var o homem no desempenho de suas tarefas operacionais que 
vão desde as tarefas de limpeza, vigilância, segurança opera-
cional, segurança no trabalho e todas as relações que envolvam 
ordenamento de serviços sejam eles de risco ou não.

Em se tratando de atividades de risco temos nós como 
profissionais, simplesmente cumprir a legislação vigente, para 
evitarmos a responsabilização, que pode ser desde civil e cri-
minal do ordenador dos serviços alem da empresa. É uma visão 
equivocada que alguns profissionais têm a respeito do desem-
penho de suas funções, a de que a responsabilização pessoal 
do ordenador dos serviços que causam acidentes, por falta de 
observação da legislação vigente, não os alcançam. Este fato é 
um grande gerador de acidentes.

Este modêlo de Gestão de ativos está baseada no estrito 
cumprimento de:

• determinações legais de segurança do trabalho;
• determinações legais de ordenamento de serviços;
• apuração de índices operacionais precisos;
• gestão de todos os serviços pertinentes aos setores de:

 ▪ manutenção industrial; 
 ▪ construção civil;
 ▪ administração de condomínios;
 ▪ poder Público;

 ▪ serve de modêlo para outros setores da empresa;
• busca da redução dos custos de manutenção através 

da melhoria da eficiência operacional;
• perfeita adaptabilidade às normas de gestão em SST;
• fácil compreensão;
• baixo custo de implementação;
• padronização buscando a excelência.

A  aplicabilidade  da  presente
proposta  de  gerenciamento das 
ordens operacionais nos serviços de 
manutenção, construção ou 
gerenciamento de serviços,  será 
de acordo com os objetivos e 
particularidade de cada empresa
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A grande 
maioria das em-
presas carece de 
sistemas opera-
cionais eficazes 
no sentido de se 
estabelecerem 
às respectivas 
responsabilida-

des nas ordens de serviços e de informações corretas, sobre 
tempos operacionais de seus colaboradores, bem como, o 
cumprimento da legislação de segurança e trabalhista. 

No atual modêlo de gestão de serviços, de manuten-
ção, construção e condomínios, as ordens para execução de 
serviços provêem de todos os lugares e por todo o tipo de 
profissional, sem nenhuma orientação legal ou profissional.

Trataremos , como condomínios o conjunto de prédios 
e ativos que servem a um objetivo comum, por exemplo, 
rede de lojas, redes de escolas, conjunto de prédios habita-
cionais, rede de farmácias, prédios públicos e etc. 

• Ordenadores de serviço na Construção civil:
 ▪ engenheiro civil;
 ▪ mestre de obra;
 ▪ dono da construtora;
 ▪ dono da Instaladora;
 ▪ etc.

• Ordenadores na Industria:
 ▪ chefe da manutenção;
 ▪ operador de maquina;
 ▪ técnico de segurança;
 ▪ auxiliares administrativos;
 ▪ diretores da empresa;

Observamos acima, que a figura apóia-se no seu princi-
pal ativo, que é os Humanos, então se assim é, temos de obser-
var o homem no desempenho de suas tarefas operacionais que 
vão desde as tarefas de limpeza, vigilância, segurança opera-
cional, segurança no trabalho e todas as relações que envolvam 
ordenamento de serviços sejam eles de risco ou não.

Em se tratando de atividades de risco temos nós como 
profissionais, simplesmente cumprir a legislação vigente, para 
evitarmos a responsabilização, que pode ser desde civil e cri-
minal do ordenador dos serviços alem da empresa. É uma visão 
equivocada que alguns profissionais têm a respeito do desem-
penho de suas funções, a de que a responsabilização pessoal 
do ordenador dos serviços que causam acidentes, por falta de 
observação da legislação vigente, não os alcançam. Este fato é 
um grande gerador de acidentes.

Este modêlo de Gestão de ativos está baseada no estrito 
cumprimento de:

• determinações legais de segurança do trabalho;
• determinações legais de ordenamento de serviços;
• apuração de índices operacionais precisos;
• gestão de todos os serviços pertinentes aos setores de:

 ▪ manutenção industrial; 
 ▪ construção civil;
 ▪ administração de condomínios;
 ▪ poder Público;

 ▪ serve de modêlo para outros setores da empresa;
• busca da redução dos custos de manutenção através 

da melhoria da eficiência operacional;
• perfeita adaptabilidade às normas de gestão em SST;
• fácil compreensão;
• baixo custo de implementação;
• padronização buscando a excelência.

A  aplicabilidade  da  presente
proposta  de  gerenciamento das 
ordens operacionais nos serviços de 
manutenção, construção ou 
gerenciamento de serviços,  será 
de acordo com os objetivos e 
particularidade de cada empresa
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• Ordenadores na administração de Condomínios: 
 ▪ gerentes de serviços;
 ▪ síndicos ou gerentes de lojas, diretores de 

escolas, etc: 
 ▪ condôminos;
 ▪ coordenadores administrativos;
 ▪ porteiros;
 ▪ etc.

Observando a gama de ordenadores de serviço temos 
como conseqüência:

• falta de identificação correta do ordenador;
• falta de um fluxo correto das informações;
• ausência total de Ordens de Serviços;
• descumprimento de NR’s do MTE; 
• ordenamento proveniente de profissionais sem 

a qualificação correta para tal;
• acidente proveniente de falta de planejamento 

e instrução correta para execução do trabalho;
• inexistência de histórico de manutenção;
• inexistência de planejamento dos serviços;
• inexistência de contabilidade, ou duvidosa,de 

recursos por segmento de manutenção (preventiva, 
corretiva, pequenas obras, etc.);

• precarização do sistema estrutural e produtivo 
da empresa. (sucateamento);

• Falta de dados ou duvidosa informação, para 
quantificação do tipo de serviço: (HxH por serviço, 
etc.)

 ▪ Manutenção preditiva;
 ▪ Manutenção preventiva;
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 ▪ Manutenção corretiva;
 ▪ Adequações físicas;
 ▪ Construção;
 ▪ Etc.

Para que a proposta seja efetivamente de segurança 
ela deve atender então à primeira necessidade na relação or-
denadora x empregada que é a emissão da ordem de serviço 
antes do serviço ser iniciado.

Ordem de Serviço é um documento para orientar e in-
formar os trabalhadores da empresa, quais são os riscos que 
irá encontrar no ambiente de trabalho e na execução de suas 
atividades, para que o mesmo possa ter alguns cuidados e 
realizar procedimentos para sua proteção.

Conforme NR 01, item 1.7, alínea “b”,.

b) elaborar ordens de serviço sobre segurança e 
saúde no trabalho, dando ciência aos empregados por 
comunicados, cartazes ou meios eletrônicos; 
(Alterado pela Portaria SIT 84/2009).

A obrigatoriedade da Ordem de Serviço está incluída 
no artigo 157, inciso II da CLT – Consolidação das Leis Tra-
balhistas, que nos diz:

“instruir os empregados, através de ordens de servi-
ço, quanto às precauções a tomar o sentido de evitar aci-
dentes do trabalho ou doenças ocupacionais;”

A área de construção e manutenção elétrica é fator de-
terminante para a mudança de postura quanto à organização 
do trabalho visto que a norma regulamentadora NR 10 de-
termina: 
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10.11.2 Os serviços em instalações elétricas devem 
ser precedidos de ordens de serviço especificas, aprova-
das por trabalhador autorizado, contendo, no mínimo, o 
tipo, a data, o local e as referências aos procedimentos de 
trabalho a serem adotados.

Ou seja, reforça que a ordem de serviço deve ser emi-
tida antes do serviço e por profissional competente.
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O grupo tripartite GTT10na elaboração do texto da NR 
10, embutiu de modo muito singular a operacionalidade que é 
aplicada no sistema elétrico de potencia quando redigiu:

10.11.2 Os serviços em instalações elétricas devem 
ser precedidos de ordens de serviço especificas, aprovadas 
por trabalhador autorizado, contendo, no mínimo, o tipo, a 
data, o local e as referências aos procedimentos de trabalho 
a serem adotados.

10.7.9 Todo trabalhador em instalações elétricas 
energizadas em AT, bem como aqueles envolvidos em ati-
vidades no SEP devem dispor de equipamento que permi-
ta a comunicação permanente com os demais membros da 
equipe ou com o centro de operação durante a realização 
do serviço. 

No Sistema Elétrico de Potência a aprovação e emis-
são de ordens de serviço são realizadas no instante que são 
solicitadas. 

Estas ordens são geradas a partir de solicitações de-
mandadas pelos clientes aos centros de operações da distri-
buição.



38

Marcelo de Souza MoraeS

A base deste tópico é o livro Vol. 4 – Manutenção e 
Operação de Sistemas de Distribuição editado pela Eletro-
brás em 1982.

Toda a filosofia operacional do sistema elétrico é ba-
seada em centros de operação.

Centro de Operações da Distribuição – atendimento 
a clientes no nível de distribuição.

Centro de Operação Regional – (algumas conces-
sionárias) compreende a gestão de subestações de força 
pequenas usinas e COD´s de uma região, normalmente 
pequenos sistemas não interligados.

Centro de Operações de Sistema – Compreende 
uma maior abrangência envolvendo grandes usinas e todo 
o complexo de produção, transmissão e distribuição da 
concessionária.

Operador Nacional de Sistema – congrega todas 
as concessionárias e a gestão de energia elétrica no país.

A origem do centro de operações aconteceu por de-
cisão da ELETROBRAS na criação do Comitê de Distri-
buição – CODI através da Portaria N° 425. O CODI era 
um órgão composto pelas empresas concessionárias de 
energia situadas nas regiões Sudeste, Sul e Centro Oeste 
do País.

Foi instituído também o Comitê Coordenador de 
Operações do Nordeste – CCON, que congregava as em-
presas concessionárias de energia situadas no Nordeste, 
atuando como um subcomitê com funções semelhantes as 
do Comitê de Distribuição.
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No desenvolvimento dos comitês, os grupos forma-
dos por especialistas, funcionários de carreira pertencentes 
ás empresas de energia elétrica, desenvolveram trabalhos de 
elevado nível técnico e alta qualidade, buscando transpor 
para o papel a melhor experiência do setor na área de distri-
buição de energia elétrica.

Na grande abrangência dos assuntos abordados surgiu 
uma coleção distribuída como coleção eletrobrás, formada 
pelos seguintes fascículos:

Vol. 1 - Planejamento de sistemas de distribuição;
Vol. 2 - Proteção de sistemas aéreos de distribuição;
Vol. 3 -  Desempenho de sistemas de distribuição;
Vol. 4 -  Manutenção e Operação de Sistemas de 

Distribuição;
Vol. 5 -  Controle de Tensão de sistemas de distribuição;
Vol. 6 - Manual de construção de redes;
Vol. 7 -  Aterramento e Proteção contra sobretensões 

em sistemas aéreos de distribuição.

No inicio da década de 1970. as concessionárias dis-
tribuidoras de energia elétrica passaram a sofrer pressões de 
ordem econômica, restrições em seus investimentos e exi-
gência de qualidade no fornecimento por parte de seus con-
sumidores.

Em situações como essas, surgem as grandes idéias ou 
invenções, e novamente não se fugiu à regra, uma vez que a 
solução do impasse foi contornada com o desenvolvimento 
do órgão denominado Centro de Operação da Distribuição 
— COD.

O COD veio substituir o obsoleto serviço de plantão 
ou prontidão, ampliando suas responsabilidades, o que per-
mitiu a formação de um fluxo de dados contínuos e hierar-
quizados dos eventos e ocorrências no sistema de distribui-
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ção, gerando análises e críticas da atuação das diversas áreas 
das empresas compromissadas com a qualidade do forneci-
mento aos consumidores.

Assim sendo, o Centro de Operações da Distribuição 
que engatinhava dentro de uma ou outra empresa teve um 
grande impulso no Comitê e se constituiu no ponto central 
de suas atenções, dada a oportunidade de troca de experiên-
cias e mútua colaboração que o fórum de debates do CODI 
gerou entre as empresas congregadas.

A manutenção não se estagnou, pois o COD, sendo 
um órgão atuante, coletando dados e criando condições e 
meios para análises críticas e observações do fornecimento, 
permitiu a evolução das atividades de manutenção com ên-
fase na prevenção de situações indesejáveis no sistema de 
distribuição.

Agora, por imposição da NR 10 que determina que a 
ordem de serviço seja emitida antes do serviço e por alguém 
que tenha competência para tal, novamente fica a melhor 
opção à criação de Centros Operacionais nos modêlos do 
SEP dentro das empresas nos segmentos de manutenção in-
dustrial, administração de condomínios e construção civil , 
ou buscar outro modêlo que atenda, pois conforme predis-
posto inicial é a busca da legalidade das ações.

Já que 
há a impo-
sição para a 
estruturação 
do Centro de 
O p e r a ç õ e s 
nas relações 
com eletricis-

tas e este fato gera algum desconforto, por ser uma mudança 
de paradigma, pois o aparente ato de despachar ordens para 
os mantenedores industriais ou eletricistas na construção ci-

Quando tratamos de cumprimento 
de legislação de segurança  do trabalho, 
o custo decorrente dessas ações não 
deve ser classificado como despesas e 
sim como investimento na prevenção 
de acidentes
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vil dá um status de poder, porém, não traduz em uma gestão 
plena das atividades, na medida que dificilmente se faz regis-
tros de todos os ordenamentos.

Neste momento onde o poder da informação é cada vez 
maior, não podemos permitir que a perda de informações sobre 
o que gerenciamos (manutenção ou obras) possa ser somente 
de um determinado percentual destas informações que normal-
mente leva a um gerenciamento com um certo percentual erro 
também.

São raríssimos os técnicos que gostam de escrever, e o 
teste é fácil, peça para um engenheiro fazer sem falta o diário 
de obra ou ao mantenedor fazer o relatório técnico do serviço 
realizado contendo todas as informações pertinentes ao serviço 
(tempo realizado, material gasto, ferramental, etc), os primei-
ros até que saem, mas a continuidade é duvidosa, os diários 
passam a ser semanal e o relatório do mantenedor se torna um 
documento odioso.

Então se o gestor necessita de informações precisas e 
confiáveis todo o tempo, a criação do centro de operações, so-
mente por este fato, já se torna compensatória , pois agora tem-
-se alguém destinado a realizar estes registros e todo o planeja-
mento e a programação de serviços serão mais eficazes.

A alta gerência, pode acompanhar on-line o desenvol-
vimento das atividades, sabendo em tempo real quais ordens 
de serviços estão abertas, OS realizadas no dia, mão de obra, 
enfim, todas as informações lançadas pelo operador .

OBJETIVOS DO CENTRO DE OPERAÇÃO 

É um órgão destinado a supervisionar e coordenar as ati-
vidades operativas do sistema elétrico e funcional (pneumática, 
hidráulica, instrumentação) bem como supervisionar os ser-
viços de construção e manutenção elétrica na planta do ativo 
considerado (construção ou manutenção).
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• Adequado atendimento às solicitações de inter-
venção;

• Registrar todas as ocorrências relativas ao desem-
penho das atividades;

• Apoiar ao profissional que estiver atendendo a 
solicitações de intervenção com informações em 
tempo real;

• Repasse ao profissional de orientações quanto aos 
riscos inerentes ao desenvolvimento da atividade;

• Controle de análise das interrupções ocorridas, 
minimizando o tempo das interrupções;

• Manutenção da configuração planejada do siste-
ma elétrico e operacional;

• Tornar melhores as condições operativas, conse-
qüentemente, diminuindo os riscos nas atividades 
e mais segurança nas manobras;

• Dinamização e controle das manutenções no siste-
ma orientando e prestando informações gerenciais 
, no que concerne ao sistema elétrico da planta in-
dustrial;

• Controle das atividades desenvolvidas por terceiros 
dentro da planta industrial

• Responsabilização por solicitação de material 
junto ao almoxarifado

• Arquivo de toda documentação gerada pela ativi-
dade (Autorização de Serviços Especiais, Ordem 
de Serviço, Ordem de manobra realizada, ...)

• Atualização do Prontuário Elétrico.
• Padronização.

O porte do Centro de Operação será definido em fun-
ção dos objetivos de cada empresa, podendo agregar outras 
funções tais como vigilância, por exemplo.
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Módulo mínimo necessário ao Centro de Operações será:
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A engenharia Operacional é o órgão responsável pela 
organização da Engenharia de Construção ou Manutenção 
nos seus aspectos de controle, fluxo de informações, criação 
de banco de dados, emissão de relatórios finais, etc e prin-
cipalmente a assunção das responsabilidades técnicas pelo 
desenvolvimento das atividades.

 z Planejamento da manutenção:
Caberá ao setor da engenharia operacional a elabo-
ração dos programas de manutenção, preventiva e 
preditiva repassando ao operador as prioridades no 
desenvolvimento.

 z Elaboração de procedimentos de trabalho:
Caberá ao setor de Engenharia Operacional a ela-
boração dos procedimentos de trabalho através de 
Analise Preliminar de Riscos conforme determi-
nação da NR 10 juntamente com a segurança do 
trabalho.

 z Estruturação de banco de dados para suporte de 
manutenção.

 z Atualização de diagramas unifilares.
O levantamento dos diagramas unifilares das ins-
talações elétricas, hidráulicas e pneumáticas, serão 
levantados paulatinamente, junto com a programa-
ção dos serviços de manutenção, podendo contar 
com um cronograma para o termino dos levanta-
mentos.
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 z Gestão de energia elétrica (consumo e qualidade).
Periodicamente deverá ser feita uma analise da 
qualidade de energia no atendimento às unidades 
agindo preventivamente na queima de equipamen-
tos.

 z Eficiência Energética.
Desenvolver atividades permanentes e campanhas 
que resultem em redução de consumo energético.

 z Emissão de relatórios gerenciais.
Com o gerenciamento de todos os passos de to-
dos acontecimentos sobre cada manutenção gerará 
inúmeras possibilidades de relatórios, tais como:

• homem x hora gasto na manutenção corretiva;
• homem x hora manutenção preventiva;
• tempo de trabalho efetivo de todos os colabora-

dores, com o numero de atendimentos e o tem-
po de cada;

• tempo de atendimento às solicitações de manu-
tenção;

• melhor prestadora de manutenção por tipo de 
equipamento, no caso de terceirizados;

• gastos com manutenção, por tipo e por unidade 
de ativo;

• qualidade de energia;
• etc.
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Observa-se que em muitas empresas, os membros da 
segurança no trabalho, estão muito ligados à área de Recur-
sos Humanos, o que de certa maneira, os distanciam da área 
operacional que efetivamente conhece como realizar um tra-
balho, ou seja, um técnico de segurança, efetivamente não 
sabe como trabalha um eletricista, a menos que tenha fei-
to um curso de eletricidade e os outros saberes. Portanto , 
quanto mais próximo ele estiver da área operacional, mais 
ele poderá contribuir com a sua visão de segurança e apren-
der como se realiza cada trabalho, evitando especificação de 
equipamentos ou ferramentas incorretas para cada caso. 

Estando a segurança, junto à área operacional, seus 
profissionais poderão contribuir com a elaboração dos pro-
cedimentos de trabalho e validação dos mesmos, acom-
panhando o desempenho dos profissionais em tempo real, 
podem esclarecê-los com relação aos riscos a que estão ex-
postos.

Sendo o Cen-
tro de Operações um 
órgão dinâmico pela 
diversidade de ativi-
dades no decorrer do 
dia e as diferenças no 
dia-a-dia, todas estas 

A participação da segurança 
na avaliação do atendimento da 
Ordem de Serviço, será mais 
profícuo na identificação dos 
riscos específicos  do local de 
trabalho.
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observações normativas de segurança estarão atendidas, 
pois alem da documentação previamente escrita , as ativida-
des estarão acompanhadas pelo operador que fará instruções 
técnicas bem como a segurança reforçará sobre os processos 
de segurança a serem desenvolvidos quando da realização e 
tarefas . 

Os protocolos de comunicação Deverão ser elabora-
dos protocolos obrigatórios na emissão da Ordem de Servi-
ço, transmitindo os procedimentos envolvidos a cada situa-
ção, tais como: eletricidade, altura, pressão e outros riscos 
inerentes.

Desta forma com a existência do Centro de Operações 
dentro da empresa torna-se fácil cumprir as exigências da 
norma.

Não se trata aqui de criar um modêlo de gestão opera-
cional, porém, aplicar técnicas e conhecimentos sabiamente 
testados, em pleno uso pelo Sistema Elétrico de Potência e 
demonstrar que sua aplicação no modêlo industrial, constru-
ção civil e gestão de condomínios, responde às determina-
ções da NR 10 e contribui para a melhoria da gestão admi-
nistrativa e de segurança do trabalho. 
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O Operador é o responsável 
pela análise das informações 
recebidas, avaliação do defeito,  
recursos humanos e materiais 
bem como o tempo para a 
execução dos serviços.
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Pela imposição da norma NR 10 o operador deverá 
obrigatoriamente ser no, mínimo, um eletricista. Outros co-
nhecimentos de construção civil, mecânica, segurança no 
trabalho serão bem vindos.

A agregação de novas atribuições ficará a cargo da 
empresa, sua dimensão e objetivos, podendo ser anexado 
entre outras atribuições a de vigilância, segurança patrimo-
nial, fiscalização de serviços terceirizados, etc.

No caso de estruturas maiores a sugestão é de que 
seja eletrotécnico, para que haja responsabilidade técnica no 
exercício da função.

Deverá haver delegação de responsabilidade para que 
o operador possa tra-
balhar com certa liber-
dade de determinação 
de tarefas.

O melhor de-
sempenho para função 
do operador será de 
funcionários já conhe-

cedores do sistema elétrico-operacional e que irão colaborar 
no desenvolvimento da manutenção assistida.

No desempenho de suas funções terá de coletar as so-
licitações de serviço, devendo neste instante anotar todas as 

O Operador é o responsável 
pela análise das informações 
recebidas, avaliação do defeito,  
recursos humanos e materiais 
bem como o tempo para a 
execução dos serviços.
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informações importantes para o gerenciamento das ações e 
planejamento futuro, tais como:

• quem solicitou os serviços;
• data e hora da solicitação;
• falhas apresentadas no desempenho do equipa-

mento;
• urgência dos serviços sob a ótica do solicitante;
• outras informações pertinentes;

Poderá ser emitido um número de protocolo para cada 
solicitação de serviço.

A Informação recebida permitirá uma avaliação do 
serviço que foi solicitado, tais como :

• recursos humanos;
• ferramental necessário;
• estoque de sobressalentes;
• aspectos inerentes à segurança no trabalho;
• nível de responsabilidade;
• repasse de informação a superiores.

Após estas analises do operador, poderá ser tomada a 
decisão da emissão da ordem de serviço em conformidade 
com a NR 10, contendo, no mínimo, o tipo, a data, o lo-
cal e as referências aos procedimentos de trabalho a serem 
adotados. 

O Centro de Operações facilitará o aos superiores , 
repasse de informações pois, pelo fato de estar no coman-
do das diretrizes, concentrará as informações sobre o dano 
ocorrido, força de trabalho aplicada , previsão de restabele-
cimento e partes afetadas.
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Deverá ser estruturado um banco de dados que deverá 
conter todas as informações possíveis sobre cada ponto onde 
se necessite de manutenção tais como:

• fotos de quadros de distribuição (nítidas, completas 
e atualizadas);

• fotos e filme de equipamentos (motores, compres-
sores, linhas de produção);

• fotos e filmes dos sistemas de iluminação;
• fotos e filmes da subestação de energia;
• todos os procedimentos de trabalho descritos e 

filmados;
• todos os diagramas unifilares atualizados;
• diagramas pneumáticos e hidráulicos atualizados;
• todos os manuais dos equipamentos;
• parâmetros de aferição e ajustes de sensores;
• parametrização de dispositivos de partida de 

motores;
• corrente de regulagem de reles térmicos para cada 

motor;
• parâmetros de qualidade de energia elétrica na 

planta industrial;
• todos os desenhos e plantas baixas de todas as 

edificações;
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• manuais de equipamentos e catálogos técnicos;
• na parte estrutural serão identificados todos os lo-

cais considerados merecedores de observação no 
tocante à segurança, bem como a sua identificação 
correta tais como:

 ▪ ambientes confinados, escadas, torres de sina-
lização , calçadas irregulares, pisos escorrega-
dios e todos os lugares que se fizer necessário a 
sinalização de segurança;

 ▪ equipamentos – Serão cadastrados o seu fabri-
cante, modêlo,numero de identificação, aplica-
ção, e sua origem (de fabrica ou montado na 
Unidade), todos devidamente fotografados e 
filmados.

Deverá ser feita uma inspeção anual (mínimo) para 
levantamento de todos os pontos merecedores de manuten-
ção sendo então estabelecida a sua prioridade de ação e sua 
programação já quantificando o homem x hora, materiais e 
ferramental necessários a cada caso. 

As correções e adaptações no sistema elétrico bem 
como de segurança também deverão ser programadas e 
acompanhadas de acordo com sua prioridade pré-estabele-
cida entre as áreas de manutenção, proteção e segurança do 
trabalho.
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O importante é ter um bom 
sistema de gestão que se 
complemente com um software 
e, dentro da legalidade,  alcance 
resultados mais eficazes.
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Existem uma infinidade de softwares de gestão de ati-
vos, principalmente manutenção, no mercado, alguns deles 
gratuitos, todos muito bons, porém:

As principais falhas destes instrumentos são:

• nos instantes de manutenção corretiva em uma 
linha de pro-
dução, não 
será possível 
a emissão 
antecipada 
da ordem de 
serviço, até 
mesmo por-

que será o operador da máquina que ordenará ao 
mantenedor, e logicamente, não cumprindo a 
legislação;

• serviços corretivos no turno noturno;
• serviços muito simples, como rearme de disjuntor 

também ficam sem controles, por erroneamente, 
ser considerado de menor importância;

• responsabilizações profissionais, civis e criminais 
pelas ordens emitidas; existem softwares que se 

O importante é ter um bom 
sistema de gestão que se 
complemente com um software 
e, dentro da legalidade,  alcance 
resultados mais eficazes.



64

Marcelo de Souza MoraeS

pode habilitar somente quem tem responsabilidades 
técnicas para emitir as ordens, porém ainda continu-
aremos a ter diversos atores emitindo ordens; 

• atualizações periódicas por novas tecnologias ou 
versões do software;

• treinamento de profissionais que interajam com os 
softwares;

• os lançamentos dos dados dependem dos profis-
sionais envolvidos, podendo “um deixar para o ou-
tro lançar e depurar os dados”.

• custo operacional do software (aquisição e mensa-
lidades);

• o nível de informações lançadas no sistema sobre 
cada Ordem de Serviço depende da boa vontade dos 
profissionais envolvidos;

• ferramentas desnecessárias;
• baixa participação da segurança no desenvolvimento 

dos trabalhos;
• procedimentos de trabalho elaborados sem análise 

de risco conforme prescreve a NR 10;
• não atende determinações da NBR 18.801 nos 

aspectos de gerenciamento de riscos previstos e não 
previstos;

Com a estruturação do Centro de Operações, um banco 
de dados feito em software acessível a todos, padronizado pela 
empresa, será suficiente para uma excelente gestão, pois a de-
finição dos índices a serem apurados fica a cargo da empresa.

Com o lançamento dos dados feito pelo operador no de-
correr do dia e com um bom software de gestão, a alta gerência, 
poderá acompanhar on-line o desenvolvimento das atividades 
durante todo o funcionamento da empresa pelo celular ou mes-
mo utilizando redes sociais, porém com caráter profissional.
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A comunicação entre o operador e o mantenedor 
(industria e construção civil) será feita por radio VHF, 
preferencialmente , em canal fechado, composto por uma 
estação fixa que ficará no Centro de Operações e estação 
portátil que será utilizado pelo mantenedor. Quando o 
mantenedor estiver embarcado, o uso de outros sistemas 
de comunicação provavelmente se resultarão mais efica-
zes.

Quanto à disciplina no uso dos sistemas de comu-
nicação deverão ser observadas rígidamente a forma e a 
natureza das informações transmitidas. Quanto à forma, 
as informações deverão ser claras, objetivas e concisas. 
Quanto à natureza, as informações deverão ser limitadas 
àquelas necessárias ao bom andamento dos serviços ou ás 
relativas a segurança de pessoal, material ou de terceiros.

Outros aspectos deverão ser observados:

• informações e conversas de ordem particular 
não deverão ser transmitidas;

• vedado o uso de linguagem imprópria ou ina-
dequada;

• ao transmitir ou receber informações, deverão 
ser bem identificados os pontos de transmissão 
ou recepção e os nomes dos interlocutores;
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• Em situações de urgência, deverá ser dada pre-
ferência de chamada ao mantenedor envolvido no 
atendimento;

• na medida do possível, as mensagens não deverão 
ser repetidas a menos que seja solicitada;

• as mensagens obrigatoriamente deverão ser 
gravadas, tornando-se documento;

• tanto o operador e os mantenedores deverão ser 
treinados para o uso do Código Q de comunicação 
internacional;

Quando a comunicação for entre o centro de Opera-
ções e o mantenedor for em viatura a empresa poderá esco-
lher qual a melhor maneira de efetuar a comunicação desde 
que haja a gravação.
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Recebida a solicitação de intervenção para manuten-
ção o operador emitirá e repassará a ordem de serviço por 
meio de comunicação em radio VHF ao mantenedor, que 
deverá ser gravada, e o orientará sobre o equipamento em 
intervenção, tais como:

• ajustes de relês térmicos;
• diagramas específicos de máquinas;
• parametrização de inversores de freqüência para 

partida de motores;
• ferramental aplicável e seu uso correto;
• identificação dos riscos existentes;
• identificação nos diagramas unifilares e redes 

hidro – pneumáticas;
• ajustes de sensores;
• etc.

Nesta assistência do operador ao mantenedor pode-
mos considerar que qualquer tipo de manutenção seja cor-
retiva, preventiva, preditiva ou pro ativa terá, sempre, o seu 
melhor desempenho, reduzindo drasticamente o tempo de 
intervenção com resultados mais eficazes.
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Com este tipo de estrutura teremos solucionado vários 
problemas operacionais que acontece em algumas empresas, 
tais como:

• troca de turno com serviço em andamento;
• funcionários novos ou transferidos;
• disseminação do conhecimento para todos os fun-

cionários evitando que somente um profissional te-
nha conhecimento do equipamento;

• identificação de sabotagem por parte de operadores;
• redução de furtos;
• registros das pendências observadas para posterior 

intervenção (registro das gambiarras) ;



73

Gestão Plena de ativos Físicos inteGrada com a seGurança do trabalho

• registro do 
material gasto;

• apoio à reti-
rada de materiais no 
almoxarifado e fer-
ramentaria;

• convocação 
de apoio de outros co-
laboradores para exe-
cução da tarefa;

• a p l i c a ç ã o 
correta de insumos;

• instrução para operação e manutenção de novos equi-
pamentos.

O apoio dado pelo operador ao mantenedor será tan-
to melhor quanto maiores forem os recursos disponíveis no 
banco de dados que o mesmo disponha, isso torna a atualiza-
ção do banco de dados um objetivo do Centro de Operações 
que dentro de sua programação ou eventual folga de serviço 
busque atualizar o diagrama unifilar, sinalizar quadros de 
energia e comando. Enfim, prover a organização e melhorias 
na segurança das instalações.

‘

Nesta manutenção assistida 
poderemos confirmar todos os 
passos do procedimento de 
trabalho, previamente descrito, 
para a tarefa. Estes dados 
também poderão ser 
confirmados nas gravações das 
conversas servindo de fonte 
para auditorias de segurança 
e certificações.







A importância do Centro 
de Operações no suporte aos 
mantenedores é fundamental, 
principalmente aos recém formados 
e contratados.
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Tendo uma estrutura definida o Centro de Operações 
torna-se mais receptivo a novos funcionários sejam eles o enge-
nheiro ou os mantenedores.

No caso da engenharia, os novos engenheiros se sentirão 
mais seguros e restringidos na condução das suas atividades, 
considerando que não irão despachar ordens de serviço sem o 
mínimo de orientação, reduz a prepotência, de alguns profissio-
nais, que se acham superior a Deus e acham que podem tudo 
expondo a empresa ao risco de prejuízos. A anotação dos dados 
e seus registros, que independe do engenheiro, fará com que os 
profissionais sejam mais responsáveis pelos seus atos, e este é 
um motivo relevante para que , seja pelo profissional ou pela 
empresa, faça-se o registro da Anotação de Responsabilidade 
Técnica para cargo e função anualmente. 

A alterna-
ção de gerências 
de manutenção 
/ cons t rução , 
com rodízio de 
profissionais 
de uma mesma 
empresa, será 

facilitada, pois todos trabalharão na mesma base de organização 
com resultados bem aferidos, podendo-se avaliar a performance 
do profissional em melhorar ou piorar os índices.

A importância do Centro 
de Operações no suporte aos 
mantenedores é fundamental, 
principalmente aos recém formados 
e contratados.
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Quanto aos mantenedores, há de se considerar alguns 
itens de grande importância:

• a velocidade da evolução tecnológica que impõe 
uma atualização constante pelos mantenedores;

• a grande variedade de tecnologias e marcas;
• baixa formação técnica, respeitadas exceções; 
• alta rotatividade de profissionais;
• falta de supervisão de segurança em todos os 

turnos da empresa;
• incremento das responsabilidades na entrega de 

produtos previamente contratados pela empresa.

Considerando somente estes itens a supervisão e a as-
sistência da manutenção através do Centro de Operações, 
fazem-se necessário e certamente reduzirá o tempo de inter-
venção, aumentando a produtividade da empresa;
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A contratação de uma empresa 
para a elaboração do prontuário 
elétrico é uma boa medida para 
uma solução rápida do atendimento 
deste  item da NR 10, que é ter o 
prontuário, porém esquecemos 
que o mesmo deve estar sempre 
atualizado.
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Diz a NR 10:

10.2.3. As empresas estão obrigadas a manter es-
quemas unifilares atualizados das instalações elétricas 
dos seus estabelecimentos com as especificações do siste-
ma de aterramento e demais equipamentos e dispositivos 
de proteção. 

10.2.4. Os estabelecimentos com carga instalada 
superior a 75 kW devem constituir e manter o Prontuário 
de Instalações Elétricas, contendo, além do disposto no 
subitem 10.2.3, no mínimo:

a) conjunto de procedimentos e instruções técnicas 
e administra-
tivas de segu-
rança e saúde, 
implantadas e 
re lac ionadas 
a esta NR e 
descrição das 
medidas de 
controle exis-
tentes; 

A contratação de uma empresa 
para a elaboração do prontuário 
elétrico é uma boa medida para 
uma solução rápida do atendimento 
deste  item da NR 10, que é ter o 
prontuário, porém esquecemos 
que o mesmo deve estar sempre 
atualizado.
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b) documentação das inspeções e medições do sis-
tema de proteção contra descargas atmosféricas e aterra-
mentos elétricos; 

c) especificação dos equipamentos de proteção coleti-
va e individual e o ferramental, aplicáveis conforme deter-
mina esta NR; 

d) documentação comprobatória da qualificação, ha-
bilitação, capacitação, autorização dos trabalhadores e dos 
treinamentos realizados; 

e) resultados dos testes de isolação elétrica realizados 
em equipamentos de proteção individual e coletiva; 

f) certificações dos equipamentos e materiais elétricos 
em áreas classificadas;

g) relatório técnico das inspeções atualizadas com 
recomendações, cronogramas de adequações, contemplando 
as alíneas de “a” a “f”. 

10.2.6. O Prontuário de Instalações Elétricas deve 
ser organizado e mantido atualizado pelo empregador ou 
pessoa formalmente designada pela empresa, devendo per-
manecer à disposição dos trabalhadores envolvidos nas ins-
talações e serviços em eletricidade.

10.3.7. O projeto das instalações elétricas deve ficar 
à disposição dos trabalhadores autorizados, das autoridades 
competentes e de outras pessoas autorizadas pela empresa e 
deve ser mantido atualizado.

O limite de 75 KW, de carga instalada e não deman-
dada, amplia o leque de empresas que são obrigadas a ter o 
Prontuário Elétrico, indo desde pequenos hotéis, pequenas 
fabricas, prédios residenciais e de uma forma geral quem 
tem escritórios (CNPJ) também tem de fazer sua parte man-
tendo o diagrama unifilar e o aterramento em dia.



83

Gestão Plena de ativos Físicos inteGrada com a seGurança do trabalho

A contratação de uma empresa para a elaboração do 
prontuário elétrico é uma boa medida para uma solução rá-
pida do atendimento deste item da NR 10, que é ter o pron-
tuário, porém esquecemos que o mesmo deve estar sempre 
atualizado. 

Um fator preponderante para que as empresas não te-
nham o prontuário é o valor do mesmo, pois o mesmo deve 
se iniciar com um relatório de não conformidades que em si 
já está fora da compreensão de muitos gerentes pelo preço 
que já o é.

Podemos dividir o prontuário em duas grandes partes 
a primeira é o relatório de não conformidades que é o pro-
cesso de investigação da situação da empresa em relação às 
instalações elétricas e a segunda parte é a correção das pen-
dências elencadas no relatório, sendo esta a parte mais cara, 
pois, em alguns casos, é necessário reprojetar e adequar as 
instalações elétricas, malha de aterramento e o sistema de 
proteção de descargas atmosféricas. 

Outra possibilidade, então, é a construção do prontuá-
rio elétrico através de uma estrutura que já o mantenha atu-
alizado. Como já será mais eficiente a manutenção assistida 
quanto maior for a organização dos cadastros técnicos da 
empresa. Concluído o banco de dados teremos o prontuário, 
sendo sempre atualizado.

Observa-se, então, que o Centro de Operações é a 
melhor forma de se construir, ter e manter um Prontuário 
Elétrico.
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Novos indicadores que antes não tinham como ser deter-
minado agora poderão ser objeto de gestão, tais como os tempos 
operacionais.

Os tempos operacionais podem ser divididos em três par-
tes:

• Tempo de espera: TE – é o tempo decorrido entre o 
recebimento da solicitação de serviços e o repasse ao 
mantenedor. Este tempo pode refletir a quantidade de 
serviços que estejam acumuladas em um determina-
do instante, a indisponibilidade de um profissional ou 
processo de convocação para serviços extras.

• Tempo de deslocamento ou preparação – TD – é o 
tempo despendido para que o mantenedor possa se 
deslocar ou realizar a preparação de ferramental, ma-
terial, EPI´s, etc. Este tempo pode refletir o quanto a 
empresa esta preparada para enfrentar o inesperado, 
tais como: disponibilidade de peças no almoxarifado, 
ferramentas especiais, locais de difícil acesso, etc.

• Tempo de reparo: – TR – é o tempo efetivamente gas-
to para na intervenção de manutenção. Este tempo 
pode indicar a necessidade de treinamentos e reci-
clagem dos profissionais.
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• Tempo de atendimento: – TA – é o tempo total gas-
to no atendimento da solicitação da intervenção.

TA = TE + TD + TR

A gestão destes tempos operacionais poderá definir 
novas estratégias para a sua redução, tais como melhoria de 
estoque, treinamentos, setorização, etc.

Como haverá rigoroso controle das atividades o nume-
ro de atendimentos poderá ser dividido entre atendimentos 
inferiores a um determinado tempo, por exemplo 10 minutos 
e os demais atendimentos com tempos maiores, levando a 
gerencia a descobrir o perfil dos atendimentos realizados na 
planta industrial. 

Outros indicadores úteis poderão ser criados tais como 
índice de satisfação da manutenção, numero de avarias por 
numero de unidades produzidas e desta forma poderemos 
comparar duas unidades que produzem o mesmo produto 
tais como frigoríficos, utilidades, cosméticos, criando índi-
ces de performance, etc.

A descoberta de novos indicadores dependerá dos ob-
jetivos e visão estratégica da gerência em cada empresa.



• Tempo de atendimento: – TA – é o tempo total gas-
to no atendimento da solicitação da intervenção.

TA = TE + TD + TR

A gestão destes tempos operacionais poderá definir 
novas estratégias para a sua redução, tais como melhoria de 
estoque, treinamentos, setorização, etc.

Como haverá rigoroso controle das atividades o nume-
ro de atendimentos poderá ser dividido entre atendimentos 
inferiores a um determinado tempo, por exemplo 10 minutos 
e os demais atendimentos com tempos maiores, levando a 
gerencia a descobrir o perfil dos atendimentos realizados na 
planta industrial. 

Outros indicadores úteis poderão ser criados tais como 
índice de satisfação da manutenção, numero de avarias por 
numero de unidades produzidas e desta forma poderemos 
comparar duas unidades que produzem o mesmo produto 
tais como frigoríficos, utilidades, cosméticos, criando índi-
ces de performance, etc.

A descoberta de novos indicadores dependerá dos ob-
jetivos e visão estratégica da gerência em cada empresa.
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Destacamos alguns pontos de normas atendidas pelo 
modelo de gestão proposto:

CONSOLIDAÇÃO DE LEIS TRABALHISTA – CLT

Art. 157 – Cabe às empresas:

I – cumprir e fazer cum-
prir as normas de segurança e 
medicina do trabalho;

II – instruir os emprega-
dos, através de ordens de ser-
viço, quanto às precauções a 
tomar no sentido de evitar aci-
dentes do trabalho ou doenças 
ocupacionais;

III – adotar as medidas 
que lhes sejam determinadas 
pelo órgão regional competente; 

IV – facilitar o exercício da fiscalização pela autori-
dade competente. 
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NBR 18.801 – SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA 
E SAÚDE OCUPACIONAL

3.5.1 Identificação, 
avaliação e controle de 
riscos

A organização 
deve estabelecer, im-
plementar e manter 
procedimentos para a 
identificação, avaliação 
de riscos e efetivação 
adequada dos controles necessários.

Os procedimentos para a identificação e avaliação de 
riscos devem levar em conta: 

a) atividades de rotina e não rotineiras; 
b) atividades de todas as pessoas que têm acesso aos 

locais de trabalho;
c) aspectos comportamentais, qualificação, capacita-

ção, habilitação e outros fatores humanos; 

A metodologia definida pela organização para identi-
ficação e avaliação de risco deve:

a) ser definida levando-se em conta o cenário existen-
te ou futuro, a natureza do fator de risco e o momento de sua 
aplicação, de forma a assegurar que seja pró-ativa; 

b) prover a identificação, priorização da análise de 
riscos e a conseqüente documentação dos resultados e a 
aplicação de controles, apropriados à sua realidade.
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NR 10 – SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
EM ELETRICIDADE

10.11.2 Os serviços em 
instalações elétricas devem 
ser precedidos de ordens de 
serviço especificas, aprovadas 
por trabalhador autorizado, 
contendo, no mínimo, o tipo, 
a data, o local e as referências 
aos procedimentos de trabalho 
a serem adotados.

NR – 18 CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE 
TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO

PORTARIA Nº 261, DE 18 DE ABRIL DE 2018
Altera o item 18.21 – Instalações Elétricas – da Norma 
Regulamentadora n.º 18 (NR-18) – Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.

8.21.1 As execuções das 
instalações elétricas temporárias 
e definitivas devem atender ao 
disposto na Norma Regulamen-
tadora n.º 10 (NR-10) – Segu-
rança em Instalações e Serviços 
em Eletricidade – do Ministério 
do Trabalho.

18.21.2 As instalações elé-
tricas temporárias devem ser executadas e mantidas conforme 
projeto elétrico elaborado por profissional legalmente habilita-
do. (No contexto da NR 10 Habilitado – profissional qualificado 
em curso especifico de eletricidade com registro no CREA)
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18.21.3 Os serviços em instalações elétricas devem 
ser realizados por trabalhadores autorizados conforme 
NR-10.

CONFEA – RESOLUÇÃO 1094 de 31 de outubro de 2017

Dispõe sobre a adoção do Livro de Ordem de obras 
e serviços das profissões abrangidas pelo Sistema Confea/
Crea.

Art. 1º Fica instituído o 
Livro de Ordem de obras 
e serviços das profissões 
abrangidas pelo Sistema 
Confea/Crea.
§ 1° O Livro de Ordem 
será preferencialmente 
eletrônico e estará vin-
culado à respectiva Ano-
tação de Responsabilida-
de Técnica – ART.
§ 2° O Livro de Ordem 
será obrigatório para a emissão de Certidão de Acervo 
Técnico – CAT aos responsáveis pela execução e fiscaliza-
ção de obras iniciadas a partir de 1o de janeiro de 2018.

Art. 4° O Livro de Ordem deverá conter o registro, a cargo 
do responsável técnico, de todas as ocorrências relevantes 

do empreendimento.
§ 1° Serão registradas no Livro de Ordem informações 

tais como:
.............
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VI – orientação de execução, mediante a determi-
nação de providências relevantes para o cumprimento dos 
projetos e especificações;

VII – acidentes e danos materiais ocorridos durante 
os trabalhos;

VIII – nomes de empresas e prestadores de serviço 
contratados ou subcontratados, caracterizando seus encar-
gos e as atividades, com as datas de início e conclusão, e 
números das ARTs respectivas;

IX – os períodos de interrupção dos trabalhos e seus 
motivos, quer de caráter financeiro ou meteorológico, quer 
por falhas em serviços de terceiros não sujeitas à ingerência 
do responsável técnico; e

X – outros fatos e observações que, a juízo ou con-
veniência do responsável técnico pelo empreendimento, de-
vam ser registrados.
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Tanto a NBR 55000 que trata sobre a Gestão de Ativos e 
a NBR 18801 que versa sobre o Sistema de Gestão de Se-
gurança e Saúde ocupacional tem na sua essência o ciclo 
PDCA (Plan, Do , Check, Action)
A dinâmica do Centro de Operações coloca nas suas ativida-
des a execução do ciclo PDCA em todas as solicitações de 
intervenção conforme figura abaixo:



100

Marcelo de Souza MoraeS

Planejamento (Plan)

1 – Identificação do Problema – O Centro de Operações re-
cebe a solicitação dos serviços.
2 – Observação (Análise do fenômeno.) – O Centro de Ope-
rações faz a identificação do problema ou falha.
3 – Análise do processo – Aplicação do procedimento de 
trabalho conforme NR-10.
4 – Plano de Ação – Avaliação dos recursos humanos, mate-
riais, ferramentais, EPI´s e Epc`s necessários a consecução 
das atividades previstas. 

Execução (DO)

5 – Executar – Emissão da Ordem de Serviço /Manutenção 
assistida em conformidade com a NR 10.

Verificação (Check)

6 – Verificação – Neste passo do ciclo tanto a enge-
nharia deverá observar como o trabalho foi executado os 
tempos de restabelecimento, materiais aplicados, ferramen-
tal entre outros itens, bem como a segurança do trabalho de-
verá avaliar se os trabalhos seguiram aos procedimentos de 
segurança , uso dos EPI´s, bloqueio, aterramentos e demais 
itens pertinentes.

Ação (Action)

7 – Padronização – Avaliação das metas – tempos opera-
cionais, tempo de parada de maquina, perdas de produção, 
índices acidentários, de produtividade , etc.
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8 – Conclusão – aprende-se com cada atividade realizada, 
ou seja, para cada solicitação de serviço o Centro de Opera-
ções aprenderá e melhorará suas atividades para novas de-
mandas de serviços.
Observa-se então que com a estruturação do Centro de Opera-
ções, o gestor estará atendendo as diretrizes das normas NBR 
55000, NBR 18.801, bem como atenderá também as determi-
nações da NR – 10.
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A aplicabilidade do modêlo será demonstrada na admi-
nistração de serviços de manutenção elétrica em uma planta in-
dustrial, com uma equipe de um engenheiro eletricista como co-
ordenador de manutenção elétrica e 25 mantenedores (eletricista 
/ instrumentista) trabalhando em 3 turnos (24 horas).

O sistema de comunicação adotado é o radio VHF (um 
rádio por mantenedor) em canal aberto.

O sistema de comunicação entre o operador e mantenedor 
se faz sem nenhum registro de ordens conforme figura abaixo:
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Ou seja, todo mundo ordena ao mantenedor quando a 
manutenção é corretiva.

Na preventiva, melhora, porém ainda temos vários or-
denadores, conforme figura abaixo
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No Diário Mantenedor abaixo, que é modêlo adotado 
por grande parte das empresas, podemos fazer alguns co-
mentários:

Podemos observar que seus controles sobre as ativida-
des são praticamente ineficientes e ilegais, vejamos:

• o tempo é marcado de hora em hora, não refletindo 
a realidade do tempo trabalhado;

• falta de espaço para detalhamento das atividades 
(mão de obra e material aplicado);

• o preenchimento depende totalmente da lem-
brança e da boa vontade do mantenedor para 
preencher;
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• as O.S. corretivas são emitidas posteriormente ao ser-
viço ter sido ser realizado, o que é uma ilegalidade 
segundo a NR 10 (quem assina uma O.S. corretiva 
que resultou em acidente com o mantenedor?)

• o lançamento dos dados do Diário Mantenedor, em 
um sistema de gerenciamento, será feita por outra 
pessoa, e novamente, haverá perda significativa de 
informações. (Ex: legibilidade, perda de O.S.);

• pequenas intervenções não são marcadas.

Observamos que em empresas ditas “top” o sistema de 
gerenciamento dos serviços é praticamente ineficaz pois fica 
sempre na dependência do mantenedor e o grau de depreciação 
das informações são grandes.

No Centro de Operações o fluxo de informações será:
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ESTRUTURA DO CENTRO DE OPERAÇÕES

A estrutura física do Centro de Operações será com-
posta de uma sala que comporte uma mesa com sistema com-
putacional cadeiras e prateleiras para arquivo de documenta-
ção.

O sistema de comunicação será o VHF com sistema 
para gravação das Ordens de serviço e demais informações 
que serão transmitidas.

Considerando que o Centro de Operações irá acompa-
nhar em todos os turnos necessitaremos de mais 4 profissio-
nais (3 turnos e um folguista) ou remanejamento de pessoal. 
O ideal é que os profissionais mais antigos da empresa e que 
conheçam bem o sistema da industria sejam os operadores. 
Veremos que mesmo fazendo este acréscimo de pessoal para 
a estruturação do Centro de Operações, o seu funcionamento 
e gerenciamento farão com que se trabalhe efetivamente com 
o mínimo de pessoal, pois se saberá efetivamente o quanto 
cada funcionário trabalha por dia, conseqüentemente o quan-
to trabalha em um mês, os pontos fortes e fracos de cada 
funcionário e com este conhecimento poderá fazer o ajuste 
correto da mão de obra disponível, baseado em dados reais.

Observamos que sob a ótica dos custos de pessoal a 
pior condição será quando tivermos um operador para um 
mantenedor, mas devemos nos lembrar que alem das benes-
ses já enumeradas não deve ser considerada despesa o cum-
primento da legislação e melhorias na segurança. 

A manutenção assistida conforme descrito anterior-
mente permitirá a redução do tempo de intervenção ao míni-
mo possível e pelo produto não fabricado na empresa poderá 
se levantar que o que parece ser uma despesa se tornará em 
um ganho de receita evitando prejuízos.
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Principalmente no turno noturno a importância do Cen-
tro de Operações aumenta, pois serão os olhos e a responsabili-
dade da gerência da manutenção no funcionamento da empresa 
onde com um telefonema se saberá de todas as informações de 
todas ocorrências. 

O operador será o responsável pelo lançamento dos da-
dos no sistema gerencial para emissão de relatórios técnicos, 
fará os desenhos das atualizações dos diagramas unifilares, 
aterramentos, SPDA e todos os itens que constituem o prontuá-
rio elétrico, não havendo portanto, tempo perdido na operação.

EMISSÃO DA O.S.

A ordem de serviço deverá ser preenchida diretamente 
no sistema , porém uma copia impressa faz-se necessária para 
a assinatura do operador e posterior assinatura de visto da en-
genharia operacional, este expediente permitirá o exercício da 
responsabilidade técnica assumida no ato e referendada pela 
engenharia, devendo ficar arquivado por um tempo pré-esta-
belecido, a depender do investimento a assinatura poderá ser 
digital .

Anotados todos os dados pertinentes à solicitação de ser-
viço o operador, no âmbito das suas responsabilidades, expedi-
rá a O.S. ao mantenedor tendo registrado, no mínimo, o tipo, a 
data, o local e as referências aos procedimentos de trabalho a 
serem adotados, bem como o uso correto dos E.P.I´s

Exemplos de instruções de comunicação por rádio.

• Instruções técnicas:
• Procedimentos de trabalho;
• Desenergização de circuito elétrico com aterra-

mento, bloqueio e identificação;
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• Medição de parâmetros elétricos; 
• Trabalhos em altura;
• Ordem de manobra de equipamentos em alta 

tensão;

Exemplo de instruções de gerenciamento de serviços 
de terceiros no sistema elétrico.

• vistoria /liberação de equipamentos e extensões;
• determinação do ponto de conexão elétrica por 

carga;
• diário de obra;
• fiscalização;

Não havendo a necessidade de serviços pelo mantene-
dor, o Centro de Operações , os instruirá sobre serviços de 
manutenção preventiva, cumprindo uma programação pré-
-estabelecida pela engenharia e emitirá a O.S.

As necessidades de programação de serviços preventi-
vos virão das inspeções , das identificações por terceiros, ade-
quações necessárias, qualidade de energia e novos projetos.

RESULTADOS CONCRETOS

• Gerenciamento de 100% de todas as intervenções 
elétricas e de instrumentação com informações 
corretas do mantenedor que realizou a intervenção, 
tempos de preparação e reparo, material aplicado, 
ferramental utilizado e conseqüentemente o histórico 
de desempenho do equipamento

• Gerenciamento de toda a mão de obra destinada 
aos trabalhos de manutenção elétrica / instrumen-
tação, avaliando a ocupação de cada profissional 
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bem como o desempenho das atividades nos vários 
turnos, pois haverá rigoroso controle dos tempos 
das tarefas e do seu executor.

• Informações precisas para o setor de planejamento 
que disponibilizará de informações mais completas 
sobre os serviços, podendo aumentar a eficácia de 
suas ações

• Nivelamento “por cima” do conhecimento, das 
praticas, das habilidades e das responsabilidades 
de trabalho da equipe, transmitindo segurança nas 
ações a serem desenvolvidas pelo mantenedor 

• Motivação profissional
• Otimização de recursos de mão de obra.
• Otimização da segurança no trabalho.
• Identificação correta dos gastos,
• Evitar multas trabalhistas,

Custos 

Sistema de comunicação
Os sistemas de comunicação via rádio VHF já é uti-

lizado na planta industrial e terá como única mudança a 
exclusividade do canal para comunicação entre o opera-
dor e o mantenedor.

Pessoal.
O profissional para o centro de operação deverá ser 

o melhor mantenedor de elétrica da industria com a for-
mação mínima de eletrotécnica (necessária emissão de 
A.R.T.)

Será necessário 1 profissional por turno, mesmo 
que só tenha um mantenedor.
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Estrutura administrativa
Basicamente não haverá mudança na estrutura admi-

nistrativa somente no fluxo de solicitações de serviço e in-
formações

Estrutura física.
A estrutura física necessária será a mínima de uma 

sala que comporte uma mesa, computador e arquivos de-
vidamente mobiliados para o desempenho das funções do 
operador.

Conclusão

A simples mudança no ordenamento dos serviços, 
sem nenhuma interferência na estrutura de gerenciamento, 
praticamente a custo zero, poderá resolver todos os proble-
mas de ordenamento de serviços, promover a eficácia das 
ações de manutenção, reduzir o tempo de intervenção da 
manutenção, promover a segurança no trabalho, aumentar a 
produtividade e a lucratividade. 
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Em sendo o foco deste modêlo de gestão o profissio-
nal de eletricidade abordaremos somente as interações deste 
profissional no ambiente da construção civil, não excluindo 
o modêlo para outras atividades como por exemplo as fun-
dações, instalações hidro – sanitárias , concreto estrutural, 
acabamento, etc.

A aplicabilidade do modêlo será demonstrada na 
administração de serviços de construção civil, para as em-
presas prestadoras de serviço, tais como: ar condicionado, 
eletricidade, montagens eletromecânicas e construtoras na 
gestão de obras de porte considerável

O sistema de comunicação adotado é o radio VHF 
(um rádio por profissional) em canal fechado com o centro 
de Operações
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Situação atual

Todo mundo interfere no andamento das frentes de 
trabalho intempestivamente com baixo nível de planejamen-
to operacional

Praticamente inexiste a documentação obrigatória e 
também o ineficiente Diário de Obras .

A inexistência de registro de solicitações de serviços 
adicionais ao canteiro de obra, tais como pequenas exten-
sões ou pequenas instalações temporárias ofuscam o desem-
penho financeiro das empresas, pois não são contabilizados 
e geram prejuízos consideráveis à empresa.
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Proposta

Frente de trabalho pode ser uma equipe envolvida em 
uma mesma tarefa ou profissional individual .

O ordenamento de serviços e autorizações para sua 
execução partirão do centro de operações que deverá fazer 
todas as anotações do solicitante dos serviços , sejam eles a 
engenharia, o mestre de obra, outros prestadores de serviços, 
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gerencias da construtora; bem como anotará a estimativa 
de execução dos serviços, funcionários envolvidos, ava-
liação de procedimentos,etc

Caberá portanto ao centro de operações , após apro-
vação da engenharia e da segurança , repassar aos funcio-
nários da frente de trabalho as ordens de serviço fazendo 
também as devidas anotações de inicio e término dos ser-
viços , profissionais envolvidos, equipamentos utilizados, 
bem como todas as ocorrências que acontecerem em cada 
frente de trabalho.

Para se evitar perda de tempo no inicio das tarefas, 
as O.S. deverão estar prontas no dia anterior a sua exe-
cução.

Apoiado pela segurança do trabalho todas as ativi-
dades serão providas de analise de risco e da respectiva 
documentação necessária.

Construção Assistida

Com a montagem do centro de operações, as frentes 
de trabalhos onde haja maior incidência de riscos e ativi-
dades perigosas, poderão ser acompanhadas por câmeras 
portáteis Wi-Fi e monitoramentos remotos, tais como sis-
temas de vigilância patrimonial ou segurança.

Tanto o Operador como a segurança do trabalho te-
rão a possibilidade de acompanhar passo a passo todas 
as ações, em tempo real, agindo preventivamente quando 
um colaborador estiver exposto a risco não previsto.

Haverá no mínimo um radio VHF por frente de tra-
balho em canal fechado com o centro de operações e to-
das as conversas devem ser gravadas
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Estrutura

A estrutura do centro de operações contará com os 
seguintes itens:

• profissional técnico de nível médio (técnico em 
edificações com curso de eletricista);

• técnico de segurança;
• computador com acesso a Internet;
• sala exclusiva (pode ser container);
• mesas, cadeira e armários

Observa-se pela estrutura que é a mínima possível e o 
seu custo irrisório.

Com o acréscimo de informações sobre a gestão da 
obra, esta poderá agregar à receita da empresa a cobrança 
de serviços prestados e não cobrados, alem da melhoria da 
performance no gerenciamento da obra o que efetivará uma 
redução de custos operacionais, portanto, não haverá custo, 
mas aumento de receita e redução de perdas.

Foco nas ações de engenharia

O Centro de Operações, dará à engenharia uma rele-
vante folga para tratar melhor de outros assuntos, tais como:

• controle de qualidade da construção;
• acompanhamento do cronograma fisico-financeiro;
• controle de materiais aplicados na obra;
• contato com fornecedores;
• gestão de resíduos;
• revisão e alterações de projetos;
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• organização do canteiro de obras;
• controle dos pedidos de compra;
• controle de serviços adicionais;
• documentação pertinente à obra;
• contratação de profissionais;
• contatos com concessionárias de energia, água, 

órgãos públicos;
• etc.

GANHOS

Ganhos em Segurança

• incremento da segurança no trabalho, pois terá 
uma melhor participação na emissão da Ordem 
de serviço; 

• acompanhamento em sistema de monitoramen-
to; 

• avaliação de desempenho após a execução da 
O.S. (sob a ótica da segurança); 

• participação e validação de procedimentos de 
trabalho.

Ganhos – Terceirizada 

• incremento da fiscalização sobre empresas ter-
ceirizadas sobre ferramental,E.P.I.’s e E.P.C.’s; 

• serviços adicionais totalmente registrado;
• avaliação de performance;
• controle de documentação dos eletricistas;
• inibição a roubos, vandalismo e sabotagem;
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Caberá ao Centro de Operações avaliar a documenta-
ção de segurança e treinamentos dos funcionários terceiri-
zados.

Ganhos – Diário De Obra 

• Toda a documentação gerada por cada O.S. em 
cada dia juntamente com as imagens filmadas das 
frentes de trabalho comporão um novo “Diário de 
Obras” tornando as atividades de auditorias mais 
enriquecidas e acompanhamento mais fácil;

• Percentual de perdas de informações próximo a 
zero;

• Atendimento às determinações do CONFEA na 
elaboração do Livro de Ordem instituído pela Re-
solução 1094 de 31 de outubro de 2017.

Ganhos – Procedimentos

Tendo sido a atividade filmada e gravada a mesma 
servirá de base para elaboração dos procedimentos e com 
pequenas correções e a respectiva Analise Preliminar de 
Riscos a construtora em pouco tempo terá um bom acervo 
de Procedimentos de Trabalho que deverão posteriormente 
ser transcritos e aplicados nas próximas obras.

Depurando as anotações e com as gravações sabere-
mos com certeza:

• o numero de funcionários envolvidos na O.S.;
• materiais necessários a consecução da O.S. ;
• o tempo correto de execução da O.S.;
• todos os EPI’s e EPC’s. necessários;
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• ferramental e equipamento necessário ao desenvol-
vimento da O.S.;

• o custo correto de cada Ordem de Serviço.

Ganhos – Gerenciais

• organização padronizável;
• rastreabilidade dos serviços e materiais aplicados;
• acompanhamento on-line dos serviços em anda-

mento;
• obtenção de dados confiáveis;
• gerenciamento transparente;
• otimização dos recursos humanos;
• redução de retrabalhos e horas extras;
• aumento da segurança patrimonial;
• atualização dos diagramas elétricos (“as built” 

pronto ao final da obra);
• eliminação de gambiarras;
• garantia de cumprimento das normas NR’s e 

NBR’s;
• garantia de manutenção das Certificações;
• diminuição de demandas judiciais. 

Caberá ao Centro de Operações a emissão de relató-
rios gerenciais de construção, tais como:

• Número de atendimento das solicitações; 
• Homem x hora em construção contratada. (custo 

programado);
• Homem x hora em construção não contratada. (pe-

quenas obras temporárias). (custo não programado);
• Diário de obra consistente (registro efetivo de 

todas as ocorrências em todos os aspectos);
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• Hora x Máquina em uso e emprestados.(custos de 
equipamentos e subsidio para manutenção);

• Tempo efetivamente trabalhado por cada funcio-
nário nas frentes de trabalho. (avaliação do nível 
de aproveitamento de profissional – tempo contra-
tado X tempo efetivamente trabalhado);

• Avaliação da segurança nas frentes de trabalho 
(acidentes, incidentes, falta de EPI´s, etc);

• Ocorrências não previstas registradas em tempo 
correto (não chegada de material, chuvas, etc)

Conclusão

Quando as informações da obra forem completas e 
confiáveis, será possível de forma mais abrangente, avaliar 
e rever o que não ocorreu da forma prevista e a sua correção. 
Isto será o exercício do ciclo PDCA da obra, revendo e atu-
alizando suas planilhas orçamentárias e procedimentos de 
trabalho e se preparando para novas obras.

Com o acréscimo de informações sobre a gestão da 
obra, esta poderá agregar à receita da empresa a cobrança 
de serviços prestados e não cobrados, alem da melhoria da 
performance no gerenciamento da obra o que efetivará uma 
redução de custos operacionais, portanto, não haverá custo, 
mas aumento de receita e redução de perdas e o cumprimen-
to da legislação.
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Definiremos como condomínios o conjunto de pré-
dios que tem o mesmo objetivo, tais como:

• prédios residenciais;
• agencias bancarias; 
• rede de escolas;
• rede de lojas comerciais;
• rede de saúde publica;
• rede hoteleira;
• etc. 

Normalmente nesses prédios temos um mantene-
dor que normalmente executa todo o tipo de serviço, in-
clusive serviços de eletricidade. Esta situação coloca o 
gerente da unidade em uma situação delicada, pois em 
sendo o ordenador dos serviços e que normalmente não 
tem conhecimento da legislação de segurança, podendo 
vir a responder judicialmente (civil, criminal, trabalhista 
e ética) sobre um serviço que tenha ordenado fazer e re-
sultou em acidente grave ou morte.
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Situação atual
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Situação atual

Falta de segurança em instalações elétricas;

• circuitos antigos e instalações precárias nas áreas 
comuns, por ex:. postes decorativos e bebedouros 
sem aterramento elétrico e sem proteção diferencial-
-residual;

• (riscos de acidentes fatais por choque elétrico em 
condôminos, clientes, alunos, etc);

• malhas de aterramento sem acompanhamento ou 
inexistente;

• SPDA’s de baixa confiabilidade;
• quadros de distribuição precários e sem sinalização;
• falta de manutenção de orientação preventiva de 

segurança nos locais de risco (escadas, ambientes 
confinados, sinalização de segurança, subestações, 
mapas de risco, etc);

• grande diversidade e quantidade de equipamentos 
(motores, ar condicionado, computadores, carteiras, 
mesas, portas, etc) ;

• falta de cadastro atualizado das instalações (distri-
buição de energia, água, ar comprimido, esgotos);

• inexistência de procedimentos operacionais para 
trabalhos em eletricidade (NR – 10);

• falta de sistemática de designação, distribuição e 
fiscalização de uso de EPI`s e EPC`s por parte da 
segurança do trabalho em relação aos mantenedores 
em cada unidade; 

• descumprimento de ordenamento jurídico do 
M.T.E. NR – 10.
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Modêlo proposto:

O atendimento é o setor responsável pelo recebimento 
das solicitações dos condôminos no que se refere a proble-
mas ocorridos em cada unidade.
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Nesta ocasião, deverá ser solicitado ao informante o 
fornecimento correto da informação sobre o equipamento 
avariado, número de patrimônio, urgência do reparo (sob 
a ótica do solicitante) bem como o que foi observado de 
anormal no sistema ou em sua instalação e danos ocorri-
dos.

Estes dados deverão ser protocolados e registrados 
em banco de dados , que receberão um processo de filtra-
gem com a finalidade de agrupar as solicitações das ocor-
rências para posterior emissão de relatórios. Um numero 
de protocolo deverá ser emitido ao solicitante dos serviços.

A central de atendimento repassará a reclamação à 
central de operações para o devido encaminhamento da so-
licitação de manutenção.

Os mantenedores de cada unidade , estarão sob coor-
denação da Central de Operações na realização das ativida-
des de manutenção corretiva ou preventiva .

A engenharia Operacional juntamente com a Segu-
rança do Trabalho determinarão os EPI´s EPC´s e sua utili-
zação, sempre sendo recomendado em cada tarefa.

A atual hierarquia de ordens sobre o mantenedor de 
cada unidade será mantida visto que bastará ao gestor da 
unidade informar ao Centro de Operação o período que ne-
cessitará da mão de obra do mantenedor, informando o tipo 
do serviço realizado para que haja o enquadramento corre-
to da atividade (apoio, manutenção, viagem, etc)

Recebida a solicitação de manutenção a central de 
operação manterá contato com os mantenedores de cada 
unidade despachando as ordens de serviços e controlando 
todos os passos necessários para a sua efetivação;

Deverá acompanhar os treinamentos de cada man-
tenedor (NR -10, NR – 35 e NR 33) bem como o forneci-
mento de EPI´s e EPC`s. Sendo de sua responsabilidade a 
cobrança de sua utilização.
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O Centro de Operações, em condomínios, poderá ge-
rar outros serviços e agregar ao portifólio das empresas de 
manutenção predial tais como a construção e manutenção 
do prontuário eletrico, a segurança do trabalho poderá de-
senvolver a sinalização de segurança para todas as unidades 
e em todos os pontos que necessitem de sinalização (esca-
das , quadros elétricos, subestações, ambientes confinados , 
etc), elaboração de mapas de risco, etc e o gerenciamento de 
energia elétrica (consumo e qualidade)

A aplicabilidade do Centro de Operações na gestão de 
ativos públicos como escolas, postos de saúde e prédios da 
administração pública tornará os serviços de atendimento à 
população com mais transparência e eficiência com redução 
de custos.

A montagem de um Centro de Operações para gestão 
de ativos em condomínios, alem de cumprir a legislação, 
amplia o leque de atividades para o gestor inclusive gerando 
receitas e não implica em praticamente nenhum custo.
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Nascido de uma imposição legal, para o eletricista , o 
que já é pratica histórica no Sistema Elétrico de Potencia , o 
Centro de Operações se mostra o mais eficiente modêlo de 
gestão de ordens também para a industria , para a construção 
civil e gestão de condomínios.

Neste momento em que as informações se constituem 
no fundamental para qualquer que seja a tomada de decisão 
da empresa ou do gestor, não saber, ou saber parcialmente, 
sobre um aspecto tão importante como as vidas humanas é no 
mínimo uma imprudência.

O Centro de Operações, resolve a situação de ordena-
mento, para todos os engenheiros em todos os segmentos, 
pois mesmo sendo o gestor um engenheiro mecânico ou civil, 
sua ordem será executada e estará revestida da legalidade de 
segurança.

Os custos envolvidos são irrelevantes, pois se trata de 
uma simples reorganização de pessoal e do fluxo de informa-
ções no ordenamento dos serviços.

A simplicidade desta reorganização, também é fácil de 
se compreender, mas há de se quebrar o paradigma que agora 
o eletricista não recebe ordens de mais ninguém alem do ope-
rador no Centro de Operações.

A inclusão da Segurança do trabalho, no apoio ao ope-
rador, elevará o nível da segurança no local de trabalho, agin-
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do preventivamente no mesmo instante que a intervenção, e 
sendo as conversas entre o operador e o mantenedor grava-
das, estas poderão ser objeto de acompanhamento posterior.

Com o Centro de Operações a formação de equipes e 
o estabelecimento de metas ficam mais transparentes sendo 
então mais receptivas pelos mantenedores na busca de um 
trabalho eficiente e seguro.

Os novos indicadores fornecerão aos gestores uma 
nova visão sobre o desempenho na gestão de manutenção e 
construção dos ativos. 

As horas extras serão reduzidas ao mínimo possível, 
evitando-se convocações desnecessárias de mantenedores.

Por experiência própria em cursos de NR 10, per-
gunte a seus mantenedores se a estratégia da manutenção 
assistida reduziria o tempo de intervenção e o incremento 
da segurança.

O Centro de Operações a depender dos objetivos da 
empresa e seu porte, pode assumir as mais variadas funções 
tais como a manutenção mecânica, vigilância patrimonial, 
recebimento de materiais, limpeza e conservação, etc. 

A aplicabilidade do Centro de Operações na gestão 
de ativos públicos dará ao governante, alem da legalidade, 
transparência na gestão e um maior poder de resposta no 
atendimento à população, evitando a depreciação dos pré-
dios públicos e trará um conhecimento global de todos os 
locais gerenciados, sejam eles, escolas, postos de saúde, 
hospitais e demais prédios públicos.

O Centro de Operações, na gestão de condomínios, li-
berará o gerente, seja ele, sindico, diretor de escola, gerente 
de redes de supermercados, coordenadores de posto de saú-
de, etc, da manutenção predial, elétrica, hidráulica, esgoto e 
etc, podendo este gerente se dedicar mais aos objetivos fins 
da empresa, melhorando sua performance.
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Resultados Concretos: 

• gerenciamento de toda a mão de obra destinada 
aos trabalhos de manutenção elétrica /instrumen-
tação, avaliando a ocupação de cada profissional 
bem como o desempenho das atividades nos vá-
rios turnos, pois haverá rigoroso controle dos 
tempos das tarefas e do seu executor;

• informações precisas para o setor de planejamento 
que disponibilizará de informações atualizadas 
on-line e mais completas sobre os serviços, podendo 
aumentar a eficácia de suas ações;

• nivelamento “por cima” do conhecimento, das 
praticas, das habilidades e das responsabilidades 
de trabalho da equipe, transmitindo segurança ás 
ações a serem desenvolvidas pelo mantenedor;

• construção e manutenção do Prontuário Elétrico;
• motivação profissional;
• otimização de recursos de mão de obra;
• otimização da segurança no trabalho;
• identificação correta dos gastos;
• informações correntes no ato da sua execução. 

(gestão on-line);
• cria novos negócios, permitindo uma terceirização 

eficiente por segmento empresarial.

Concluindo então, a Gestão de Ativos Físicos através 
do Centro de Operações integrada com a Segurança do Traba-
lho é a melhor opção de Gestão para seu negócio seguindo as 
orientações da NBR 55000 , NBR 18801, NR 18 e a NR 10 .

GESTÃO PLENA, RENOVADA , MOTIVADA E 
SEM ACRÉSCIMO DE CUSTO
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