
DESENVOLVIMENTO 
E TECNOLOGIA 

INDICADORES ZUM PARA AVALIAÇÃO 
DA EFICÁCIA DE SISTEMAS 

Maj OEM Vicente Luz 

Muitas indústrias, nas quais se prevê um crescimento acelerado 
nos anos 80 - eletrônica. telecomunicação, equipamento de escrltório, 

instrumentos de precisão, máquinas-ferramentas e todos os tipos 
de equipamento militar - se sofisticarão tecnologicamente, objetivando maior 

eficácia e simplificação de produtos e de processos. Esta tendência tornará ainda mais 
crltica a necessidade de se implementar, nos países em desenvolvimento, 

modelos e métodos quantitativos para análise, acompanhamento e 
oredicão de características associadas com a eficácia de sistemas 

imp,antados ncsscs países. Ta~s características. incluindo 
confiabilidade c manutcnibilidade. quando quantificiveis. 

colocam à disposição dos sintetistas e dos analistas indicadores 
extremamente úteis na avaliação de sistemas. 

O presente trabalho trata de um conjunto de indicadores, 
cada qual com um poder de síntese e análise, adequados à avaliação de sistemas, 

desde a ótica organizacional até a ótica física do sistema em si  mesmo. 
O efeito de afastamento ou aproximação, com relação ao sistema, 

levou a denominá.los indicadores zum ("zoam"). 

1. INTRODUÇAO 

Os sistemas físicos estão, na maioria 
dos casos, integrados a um sistema organi- 
zacional. Aliás, quando isto não acontece, 
desde a fase de concepção ou de aquisição 
de um sistema, sua eficácia e seu custo fi- 
cam seriamente comprometidos durante to- 
do o seu ciclo de vida. 

A crescente evolução tecnológica e 
administrativa, com especialização em cam- 
pos cada vez mais restritos, parece abrir es- 
paço para a análise de sistemas físicos inte- 
grados à síntese dos sistemas organizacio- 
nais do qual fazem parte. No campo mi- 

litar, este fato leva à discussão com relação 
a considerar-se como sistema de arma aqui- 
lo que se pode assistir em operação militar 
ou tudo que, no teatro de operações e nos 
"bastidores", contribui para o ccirnprimen- 
to da missão militar. Uma úti l  analogia com 
um iceberg pode auxiliar nesse problema 
semântico. 

Para fins práticos e realistas, entretan- 
to, todo aquele iceberg deve ter a sua efi- 
cácia avaliada por algum meio. 

O presente trabalho coloca novo en- 
foque em assuntos tratados por EVERETT 
L. WELKER, em 1966, e IGOR BAZOVS- 
KY, em 1976, este último em trabalho que 
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realizou, com o Engineering Handbook 
Office of the Research Triangle Institute, 
para o US Army Materiel Command. 

Objetiva-se, aqui, apenas iniciar um es- 
tudo que, no seu prosseguimento, deman- 
dará, certamente, a utilização de modelos 
e métodos quantitativos, particularmente 
aqueles baseados na estatística e na teoria 
da probabilidade. 

Em várias situações a palavra sistema 
se adequa também a qualquer subsistema, 
podendo representar partes, subconjuntos e 
menores itens do sistema. Com este sentido 
será utilizada aqui. 

I 2. INICIAÇÃO AO ESTUDO DE 
EFICACIA DE UM SISTEMA 

a. Eficácia do sistemâ como funfio 
das exigências de uso, condição do sistema 
e características de desempenho 

Frequentemente, projetistas, vendedo- 
res e usuários têm pontos de vista bastante 
diferentes do que venha a ser a função de- 
sejada para o sistema. Na análise final, o 
ponto de vista dos usuários deve prevale- 
cer. Pode-se dizer que os usuários fornecem 
o ambiente do sistema, os projetistas sua 
hereditariedade e a eficácia do sistema en- 
globa ambos, incluindo as suas interações. 

Uma descrição mais precisa da eficácia 
exige uma consideração relativa a tempo, 
sob os dois pontosde vista. Deve-se analisar 
as exigências de uso, atribuídas ao sistema, 
em termos de tempo e devemos também es- 
tudar a condição do sistema, em termos de 
tempo, verificando como ela é influenciada 
pelas características de engenharia, pelas so- 
licitações ambientais e de desempenho. 

Uma classificação dual de tempo pode 
ser adotada como se segue: 

- exigência de uso 
1. A operação do sistema é exigida. 
2. A o~eracão do sistema não é exi- 

I gida. 
2.1. nenhuma operação é progra- 

mada; 

2.2. o sistema está armazenado (co- 
mo um sobressalente). 

- condição do sistema 
1. 0 sistema está em condição de ser 

operado. 
2. O sistema não está em condição de 

ser operado. 
2.1. A ação de reparo está sendo 

programada. 
2.2. A ação de reparo está em an- 

damento: 
2.2.1. ~ re~aracão  da manu- 

ienção; ' 
2.2.2. localização da falha; 
2.2.3. o repara0 está sendo 

realizado; 
2.2.4. o reparo realizado está 

sendo verificado. 
2.3. A ação de reparoestásuspensa: 

2.3.1. aguardando peças; 
2.3.2. a oficina de manuten- 

ção está fechada, em 
consequência de calen- 
dário normal de traba- 
lho; 

2.3.3. atraso no reparo em 
decorrência de outro 
trabalho de maior prio- 
ridade. 

Um terceiro ponto de vista na eficácia 
do sistema é aquele relativo a característi- 
cas de desempenho, obtida pela adequação 
do projeto ao desempenho da função dese- 
jada para o sistema, quando operado apro- 
priadamente. 

Pretende-se, aqui, apenas expor uma 
estrutura lógica com os três elementos - a s  
exigências do uso, a condição do sistema e 
as caracter~kticas de desempenho - relacio- 
nados ao tempo como denominador co- 
mum, para que se possa identificar mais 
precisamente o conceito de eficácia do sis- 
tema. 

Alguns termos são responsáveispor 
problemas semânticos, pois têm sido usa- 
dos com vários sentidos. Em conseqüência, 
incluir-se-ão, adiante, várias definições, crí- 
ticas para o conceito de eficácia do sistema. 
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b. Eficácia do sistema como combina- de ser feito por meio de uma análise das 
ção de presteza operacional, confiabilidade exigências de uso e da condição do sistema, 
da missão e adequação do projeto em conjunto ou separadamente. Podemos 

adiantar que a presteza operacional é um 
Três perguntas básicas devem ser res- dos indicadores zum. 

pondidas, quando se analisa a eficácia do 
sistema: 

I ? )  Está o sistema pronto a operar 
quando solicitado a fazê-lo? 

2?) 0 sistema continuará a operar 
com a duração exigida, supondo afirmativa 
a primeira pergunta? 

3?) O sistema cumprirá o objetivo de- 
sejado da missão, supondó afirmativas am- 
bas perguntas anteriores? 

A primeira pergunta trate da presteza 
operacional, a segunda da confiabilidade da 
missão e a terceira da adequação do proje- 
to. Cada um destes três conceitos é depen- 
dente das exigências do uso, da condição 
do sistema e das características de desem- 
penho. O tempo é um elemento critico, 
tanto para a presteza operacional como pa- 
ra a confiabilidade da missão, sendo, entre- 
tanto. de menor importância para a adequa- 
ção do projeto. Portanto, é necessário veri- 
ficar-se como o tempo participa, o que po- 

3. CATEGORIAS DE TEMPO 

A seguir, uma varidade de categorias 
de tempo será citada e identificada. Poste- 
riormente, serão discutidos a natureza e o 
efeito das superposições e interações exis- 
tentes entre elas. Vide figura 1. 

a. Baseadas em exigências de uso 

A expressão exigências de uso leva 3 
seuuinie div'são do calendário de temoo: 

" 1  ) Tempo em operação - 
é aquele intervalo durante o qual a opera- 
ção do sistema é desejada. Em outras pala- 
vras, o sistema estará em operação durante 
este tempo se estiver em uma condição de 
ser operado. Esta categoria não está indica- 
da na figura 1. 

Fig. 1 - Relações entre as categorias de tempo relativas a um sistema 

DESENVOLVIMENTO 
E TECNOLOGIA 

b. Eficácia do sistema como combina
ção de presteza operacional, confiabilidade 
da missão e adequação do projeto 

Três perguntas básicas devem ser res
pondidas, quando se analisa a eficácia do 
sistema : 

1 a) Está o sistema pronto a operar 
quando solicitado a fazê-lo? 

2~) O sistema continuará a operar 
com a duração exigida, supondo afirmativa 
a primeira pergunta? 

3~) O sistema cumprirá o objetivo de
sejado da missão, supondó afirmativas am
bas perguntas anteriores? 

A primeira pergunta trata da presteza 
operacional, a segunda da confiabilidade da 
missão e a terceira da adequação do proje
to. Cada um destes três conceitos é depen
dente das exigências do uso, da condição 
do .sistema e das ca racterlsticas de desem
penho. O tempo é um elemento cr.ltico, 
tanto para a presteza operacional como pa
ra a confiabilidade da missão, sendo, entre
tanto, de menor importância para a adequa
ção do projeto. Portanto, é necessário veri
fi ca r-se como o tempo participa, o que po-

de ser feito por meio de uma análise das 
exigências de uso e da condição do sistema, 
em conjunto ou separadamente. Podemos 
adiantar que a presteza operacional é um 
dos indicadores zum . 

3. CATEGORIAS DE TEMPO 

A seguir, uma varidade de categorias 
de tempo será citada e identificada. Poste
riormente, serão discutidos a natureza e o 
efe ito das superposições e interações exis
tentes entre elas. Vide figura 1. 

a. Baseadas em exigências de uso 

A expressão exigências de uso leva à 
seguinte divisão do calendário de tempo: 

1) Tempo em operação programada -
é aquele intervalo durante o qual a opera
ção do sistema é desejada. Em outras pala
vras, o sistema estará em operação durante 
este tempo se estiver em uma condição de 
ser operado . Esta categoria não está indica
da na figura 1. 

Fig. 1 - Relações entre as categorias de tempo relativas a um sistema 

63 

DESENVOLVIMENTO 
E TECNOLOGIA 

b. Eficácia do sistema como combina
ção de presteza operacional, confiabilidade 
da missão e adequação do projeto 

Três perguntas básicas devem ser res
pondidas, quando se analisa a eficácia do 
sistema : 

1 a) Está o sistema pronto a operar 
quando solicitado a fazê-lo? 

2~) O sistema continuará a operar 
com a duração exigida, supondo afirmativa 
a primeira pergunta? 

3~) O sistema cumprirá o objetivo de
sejado da missão, supondó afirmativas am
bas perguntas anteriores? 

A primeira pergunta trata da presteza 
operacional, a segunda da confiabilidade da 
missão e a terceira da adequação do proje
to. Cada um destes três conceitos é depen
dente das exigências do uso, da condição 
do .sistema e das ca racterlsticas de desem
penho. O tempo é um elemento cr.ltico, 
tanto para a presteza operacional como pa
ra a confiabilidade da missão, sendo, entre
tanto, de menor importância para a adequa
ção do projeto. Portanto, é necessário veri
fi ca r-se como o tempo participa, o que po-

de ser feito por meio de uma análise das 
exigências de uso e da condição do sistema, 
em conjunto ou separadamente. Podemos 
adiantar que a presteza operacional é um 
dos indicadores zum . 

3. CATEGORIAS DE TEMPO 

A seguir, uma varidade de categorias 
de tempo será citada e identificada. Poste
riormente, serão discutidos a natureza e o 
efe ito das superposições e interações exis
tentes entre elas. Vide figura 1. 

a. Baseadas em exigências de uso 

A expressão exigências de uso leva à 
seguinte divisão do calendário de tempo: 

1) Tempo em operação programada -
é aquele intervalo durante o qual a opera
ção do sistema é desejada. Em outras pala
vras, o sistema estará em operação durante 
este tempo se estiver em uma condição de 
ser operado . Esta categoria não está indica
da na figura 1. 

Fig. 1 - Relações entre as categorias de tempo relativas a um sistema 
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Fig. 2 - Conceitos associados com eficacia de um sistema 
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2)  Tempo livre - é aquele intervalo de 
tempo durante o qual o sistema é progra- 
mado fora de serviço, em condições ou não 
de ser operado. 

3) Tempo armazenado - é aquele in- 
tervalo durante o qual o sistema é um so- 
bressalente - é um sistema extra colocado 
em serviço somente quando solicitado em 
caso de reposição. 

b. Baseadas na condição do sistema 

As categorias de tempo relacionadas à 
condição do sistema são listadas abaixo. As 
categorias mais críticas são subdivisões que 
se relacionam com as atividades com as 
quais o equipamento está envolvido e se en- 
contram representadas na figura 1. Istosigni- 
fica dizer que. se o sistema está inoperante, 
o que é que nós estamos fazendo para res- 
taurá-lo a um estado operável? As princi- 
pais categorias são as seguintes: 

1) Tempo operante - é o intervalo du- 
rante o qual o sistema está sendo ou pode- 
ria ser operado, isto é, está em condições de 
desempenhar as funções exigidas. 

2)  Tempo operando - é  aquela parcela 
do tempo operante du ra~ te  o qual o sis- 
tema está sendo operado. E um tempo bási- 
co para confiabilidade, sendo importante 
diferenciá-lo do tempo operante. 

3) Tempo inoperante - é  aquele inter- 
valo durante o qual o sistema está em um 
estado de falha, não podendo ser operado 
sem alguma atividade relacionada à manu- 
tenção ou reparo. As categorias que se se- 
guem são parcela de sua subdivisão. 

4) Tempo administrativo - é aquele 
intervalo do tempo inoperante durante o 
qual ordens de serviços de manutenção an- 
teriores ou posteriores à iniciação real da 
ação de manutenção. Em conjunto com o 
tempo logístico, constitui o chamado tem- 
po espera do sistema. 

5)  Tempo logístico - é  aquele interva- 
lo do tempo inoperante durante o qual a 
atividade de reparo tenha sido suspensa. en- 
quanto se aguarda a chegada de partes so- 
bressalentes. 

6) Tempo de reparo ativo ou de manu: 
tenção - é aquele intewalo do tempo ino- 
perante durante o qual as atividades associa- 
das com reparo estão sendo realizadas. Ele 
inclui uma variedade das seguintes ativida- 
des: preparação, localização da falha, repa- 
r? real, teste do equipamento e verificação. 
E básico para confiabilidade. 

4. CONCEITOS BASICOS PARA 
O ESTUDO E AVALIAÇÃO DA 
EFICACIA DE UM SISTEMA 

a. Um estudo completo das categorias 
de tempo listadas anteriormente e daquelas 
contidas na figura 1 é, por certo, essencial 
na avaliação da eficácia de qualquer siste- 
ma. Deve ser acrescentado, naturalmente, 
um tratamento relativo à adequação do 
projeto para incluir a capacidade do siste- 
ma para o cumprimento dos objetivos da 
missão, quando estiver operando apropria- 
damente. Este estudo das categorias de 
tempo será facilitado pela introdução de 
termos que identificam características de 
cada categoria, tais como médias, razões e 
distribuições estatísticas, bem como in- 
cluindo as inter-relações entre categorias. Já 
foi, por exemplo, feita referência ao termo 
confiabilidade e procuraremos introduzir 
e definir muitos outros termos. Embora es- 
tes termos sejam definidos em uma lingua- 
gem quantitativa, é importante lembrar que 
um entendimento completo e quantitativo 
da eficácia do sistema não é realizado pela 
avaliação. de todas aquelas quantidades. 
Muitas relações de troca ou compromisso e 
considerações especiais são críticas para 
cada sistema particular. No presente ins- 
tante, se está meramente identificando os 
conceitos que devem ser analisados. Portan- 
to, não estamos fazendo a própria análise. 

b. Uma apresentação gr8fica dos con- 
ceitos 

Uma indicação das inter-relaçõesé mos- 
trada na figura 2 e a referência a esta figura 
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I pode auxiliar no entendimento dos indica- 
dores que se seguem. 

I c. Conceitos baseados em uma simples 
categoria de tempo 

1 ) Confiabilidade - é a probabilidade 
de que um sistema operará satisfatoriamen- 
te por, pelo menos, um dado intervalo de 
tempo, quarido usado sob condições especi- 
ficadas. A obtenção da probabilidade se faz 
a partir dos registros de uma medida de du- 
ração do uso, a partirdos quais se calcula 
o seu valor médio entre falhas. Tais medi- 
das - médias - entre-falhas, denominadas 
unidades de vida, são normalmente as se- 
guintes: tempo de operação, ciclos, distân- 
cia (quilometragem), tiros dados, tentativas 
para operar etc. 

Outras medidas de confiabilidade de 
sistemas são utilizadas, porém sesituam fo- 
ra do escopo do presente trabalho. 

2) Manutenibilidade - é a probabili- 
dade de que um sistema será mantido ope- 
rando satisfatoriamente ou será restaurado 
às condições especificadas, desde que as 
ações de manutenção se realizem de acordo 
com procedimentos e recursos prescritos. A 
obtenção da probabilidadepode ser feita a 
partir do registro de algumas medidas, tais 
como: tempo-médio-de-reparo, tempo-mé- 
dio-de-manutenção, tempo-médio-de-restau- 
ração de sistemas etc. 

Cabem, aqui, algumas:considerações a 
respeito de dois conceitos; contidos na fi- 
gura 2 e que não foram suficientemente 
abordados, apesar de sua forte associação 
com a eficácia de um sistema. 

Os dois conceitos - confiabilidade da 
missão e adequação do projeto - são estrei- 
tamente vinculados a solicitações específi- 
cas da missão do usuário do sistema. Defi- 
ne-se confiabilidade da missão como a pro- 
babilidade de que o sistema operará em um 
modo apropriado para a duração da missão, 
consideradas as condições de uso e o fato 
de que está operável neste modo no início 
da missão. De maneira mais simples, a con- 
fiabilidade da missão é a probabilidade de 

que não ocorra nenhuma falha durante uma 
simples missão, desde que o sistema esteja 
operando no seu início. A adequação do 
projeto é a probabilidade de que o sistema 
complete com sucesso a missão, se o opera- 
do dentro de especificações de projeto. 
Assim, a adequação do projeto é concer- 
nente à capacidade inerente do sistema pata 
fazer seu trabalho quando em operação. E, 
portanto, um conceito independente de 
qualquer categoria de tempo, sendo, entre- 
tanto, imprescindível na consideração da 
eficácia do sistema. 

d. Conceitos baseados em relações en- 
tre categorias de tempo 

Cada um dos conceitos é um quocien- 
te de alguma parcela de tempo "bom" 
com, normalmente, a soma deste tempo 
"bom" com algum seu complementar tem- 
po "mau". 

Embora se possa construir vários quo- 
cientes, da forma anteriormente descrita, a 
partir das categorias de tempo contidas na 
figura 1, alguns quocientes são de maior 
utilidade e tradição. Tais quocientes e os 
respectivos conceitos estão a seguir descri- 
tos: 

-presteza operacional - é a probabi- 
lidade de que, em um instante qualquer de 
tempo, o sistema esteja ou operando sa- 
tisfatoriamente ou pronto para ser coloca- 
do em operação quando solicitado, desde 
que usado sob determinadas condições, in- 
cluindo um admissível tempo de advertên- 
cia (categorias de tempo de alerta e de tem- 
po de reação). 

O quociente para presteza operacional 
(PO) é 

PO = 
TEMPO OPERANTE - - b 

TEMPO TOTAL a +  b +  c 

onde as letras minúsculas se referem As ca- 
tegorias de tempo contidas na figura l .  

- disponibilidade operacional - é a 
probabilidade de que o sistema, quando 
usado em condições especificadas e em um 
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pode auxiliar no entendimento dos indica
dores que se seguem. 
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tempo, quarido usado sob condições especi
ficadas . A obtenção da probabi I idade se faz 
a parti r dos registros de uma medida de du
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TEMPO OPERANTE b 
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TEMPO TOTAL a + b + c 
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probabilidade de que o sistema, quando 
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ambiente de suprimento real, operará satis- O quociente para disponibilidadeope- 
fatoriamente em um dado instante. racional (DO) é 

DO = 
TEMPO OPERANDO - d -- 
TEMPO OPERANDO + TEMPO INOPERANTE d + c 

- disponibilidade alcançada - é a pro- nuais etc . . .) operará satisfatoriamente 
babilidade de que o sistema, quando usado em um dado instante. 
em condições especificadas e em um am- O quociente para disponibilidade al- 
biente de suprimento ideal (isto é, ferra- cançada (DA) é 
mentas disponiveis, peças, mão-de-obra, ma- 

DA = 
TEMPO OPERANDO d 

=- 
TEMPO OPERANDO + TEMPO EM MANUTENÇAO d + e + f 
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DI = 
TEMPO OPERANDO d =- 

TEMPO OPERANDO + TEMPO DE Mnt CORRETIVA d + f 

Outros conceitos podem ser criados, 
com base em relações entre categorias de 
tempo contidas na figura 1, dependendo 
apenas do interesse e da utilidade para a 
organização a quem o sistema se integra. 

E interessante salientar-se que os va- 
lores a serem utilizados em PO, DO, DA e 
D I  são a média, em cada categoria, de tem- 
po e que, em conseqüência, possuem dis- 
tribuições estatísticas particulares. 

5. EFICACIA DE UM SISTEMA 

A figura 2 fornece uma idéia da estru- 
tura que expressa a eficácia de um sistema. 

Nela podem ser ressaltados vários aspectos. 
O primeiro, e mais imediato, é que a 

eficácia é diretamente influenciada pela 
confiabilidade na missão, presteza opera- 
cional e adequação do projeto. Este aspecto 
é uma constatação e uma resposta às três 
perguntas básicas formuladas no item 2.b. 

O segundo aspecto é a absoluta inde- 
pendência que o conceito adequação do 
projeto desfruta perante as categorias de 
tempo. 

Um terceiro aspecto é a estreita de- 
pendência que a eficácia do sistema possui 
com relação à missão. Cada missão, por si, 
altera a eficácia do sistema, levando, em ca- 
sos extremos, a torná-lo ineficaz. 

DESENVOLVIMENTO 
E TECNOLOGIA 

ambiente de suprimento real, operar~ satis
fatoriamente em um dado instante. 

o quociente para disponibilidade ope
racional (DO) é 

TEMPO OPERANDO d DO ; ...:...::.:..:.::.-=-.:::.:...:::..:..:..:...:.:..:.=-- -------; --
TEMPO OPERANDO + TEMPO INOPERANTE d + c 

- disponibilidade alcançada - é a pro
babilidade de que o sistema, quando usado 
em condições especificadas e em um am
biente de suprimento ideal (isto é, ferra
mentas dispon (veis, peças, mão-de-obra, ma-

nuais etc ... ) operar~ satisfatoriamente 
em um dado instante. 

O quociente para disponibilidade al
cançada (DA) é 

TEMPO OPERANDO d DA ; ______ -'-::..:....:::.:...:.:...::..c.c=-=-______ ; --"-_ 

TEMPO OPERANDO + TEMPO EM MANUTENÇAO d + e + f 

- disponibilidade inerente - é a pro
babilidade de que o sistema, quando usado 
em condições especificadas, sem considerar
se qualquer manutenção programada ou 
preventiva, em um ambiente ideal de supri-

mento, operar~ satisfatoriamente em um 
dado instante. 

O quociente para disponibilidade ine
rente, também conhecida como intr(nseca 
(DI), é 

TEMPO OPERANDO d 
------_....:....:::.:..::-=-.=..:....=.:..:~:.::..::..-._---=--DI 

TEMPO OPERANDO + TEMPO DE Mnt CORRETIVA d + f 

Outros conceitos podem ser criados, 
com base em relações entre categorias de 
tempo contidas na figura 1, dependendo 
apenas do interesse e da utilidade para a 
organização a quem o sistema se integra. 

E interessante salientar-se que os va
lores a serem utilizados em PO, DO, DA e 
DI são a média, em cada categoria, de tem 
po e que, em conseqüência, possuem dis
tribuições estatísticas particulares. 

5. EFICACIA DE UM SISTEMA 

A figura 2 fornece uma idéia da estru
tura que expressa a eficácia de um sistema. 

Nela podem ser ressal tados v~rios aspectos. 
O primeiro, e mais imediato, é que a 

efic~cia é diretamente influenciada pela 
confiabilidade na missão, presteza opera
cional e adequação do projeto. Este aspecto 
é uma constatação e uma resposta às três 
perguntas básicas formuladas no item 2.b. 

O segundo aspecto é a absoluta inde
pendência que o conceito adequação do 
projeto desfruta perante as categorias de 
tempo. 

Um terceiro aspecto é a estreita de
pendência que a eficácia do sistema possui 
com relação à missão. Cada missão, por si, 
altera a eficácia do sistema, levando, em ca
sos extremos, a torn~ - Io ineficaz. 

67 

DESENVOLVIMENTO 
E TECNOLOGIA 

ambiente de suprimento real, operar~ satis
fatoriamente em um dado instante. 

o quociente para disponibilidade ope
racional (DO) é 

TEMPO OPERANDO d DO ; ...:...::.:..:.::.-=-.:::.:...:::..:..:..:...:.:..:.=-- -------; --
TEMPO OPERANDO + TEMPO INOPERANTE d + c 

- disponibilidade alcançada - é a pro
babilidade de que o sistema, quando usado 
em condições especificadas e em um am
biente de suprimento ideal (isto é, ferra
mentas dispon (veis, peças, mão-de-obra, ma-

nuais etc ... ) operar~ satisfatoriamente 
em um dado instante. 

O quociente para disponibilidade al
cançada (DA) é 

TEMPO OPERANDO d DA ; ______ -'-::..:....:::.:...:.:...::..c.c=-=-______ ; --"-_ 

TEMPO OPERANDO + TEMPO EM MANUTENÇAO d + e + f 

- disponibilidade inerente - é a pro
babilidade de que o sistema, quando usado 
em condições especificadas, sem considerar
se qualquer manutenção programada ou 
preventiva, em um ambiente ideal de supri-

mento, operar~ satisfatoriamente em um 
dado instante. 

O quociente para disponibilidade ine
rente, também conhecida como intr(nseca 
(DI), é 

TEMPO OPERANDO d 
------_....:....:::.:..::-=-.=..:....=.:..:~:.::..::..-._---=--DI 

TEMPO OPERANDO + TEMPO DE Mnt CORRETIVA d + f 

Outros conceitos podem ser criados, 
com base em relações entre categorias de 
tempo contidas na figura 1, dependendo 
apenas do interesse e da utilidade para a 
organização a quem o sistema se integra. 

E interessante salientar-se que os va
lores a serem utilizados em PO, DO, DA e 
DI são a média, em cada categoria, de tem 
po e que, em conseqüência, possuem dis
tribuições estatísticas particulares. 

5. EFICACIA DE UM SISTEMA 

A figura 2 fornece uma idéia da estru
tura que expressa a eficácia de um sistema. 

Nela podem ser ressal tados v~rios aspectos. 
O primeiro, e mais imediato, é que a 

efic~cia é diretamente influenciada pela 
confiabilidade na missão, presteza opera
cional e adequação do projeto. Este aspecto 
é uma constatação e uma resposta às três 
perguntas básicas formuladas no item 2.b. 

O segundo aspecto é a absoluta inde
pendência que o conceito adequação do 
projeto desfruta perante as categorias de 
tempo. 

Um terceiro aspecto é a estreita de
pendência que a eficácia do sistema possui 
com relação à missão. Cada missão, por si, 
altera a eficácia do sistema, levando, em ca
sos extremos, a torn~ - Io ineficaz. 

67 



DESENVOLVIMENTO 
E TECNOLOGIA 

5 oportuno, com base em tudo o que 
se viu até aqui no presente trabalho, concei- 
tuar-se eficácia de um sistema: 

"E o grau e a extensão com que um 
sistema atende i s  exigências de de- 
sempenho da missão, durante certo 
pertódo ou quando solicitado (para 
sistemas de um disparo), sob condi- 
ções especificadas. " 

Uma importante constatação que se 
pode fazer é que a partir das missões possí- 
veis devidamente ponderadas pelas suas re- 
levâncias devem ser elaborados os objetc- 
vos que o usuário preconiza para o sistema. I Avaliar a eficácia do sistema é, comparando 
aqueles objetivos estabelecidos com o de- 
sempenho do sistema, constatar-se com que 
grau e extensão as exigências de desempe- 
nho da missão foram atendidas. 

O parágrafo anterior confere ao usuá- 
rio a grande responsabilidade de conhecer, 
de forma clara e realística, as missões que, 
em última análise, são o ambiente do siste- 
ma determinante da confiabilidade na 
missão, conforme se antecipou no item 2.a. 
Naquela oportunidade também se disse 
que o projetista fornece a hereditariedade 
do sistema, o que, em resumo, é concreti- 
zado pela adequação do projeto. Tal ade- 
quação é crescente, indo desde a concepção 
do sistema, passando pelo desenvolvimento 
experimental, para finalizar na produção do 
sistema. 

A presteza operacional, como um indi- 
cador zum ("zoom"), é objeto de comentá- 
rios que se seguem. 

6. IND.ICADORES ZUM PARA 
AVALIAÇAO 

Os quatro conceitos e respectivos quo- 
cientes, apresentados no item 4.d., são os 
indicadores zum objeto deste trabalho e 
cuja inter-relação procurou-se representar na 
figura 2, com base em categorias de tempo 
contidas na figura 1. 

Acredita-se que, apenas a analogia, su- 
gerida existir, entre o efeito de aproxima- 
ção e afastamento dos conjuntos de lentes, 
conhecidos como zum ("zoom"), seria su- 
ficiente para compreender-se a mensagem 
contida nos indicadores: 

- presteza operacional; 
- disponibilidade operacional; 
- disponibilidade alcançada; e 
- disponibilidade inerente. 

Evidentemente, não se pode perder a 
oportunidade para enfatizar o maior poder 
de síntese da presteza operacional, que for- 
nece aos sintetistas, c o r  a ótica organiza- 
cional em sua maior expressão, um instru- 
mento bastante útil para avaliação da efi- 
cácia do sistema. 

No pólo oposto, a disponibilidade ine- 
rente fornece ao analista um instrumento 
com maior poder de análise sob a ótica f ísi- 
ca do sistema em si mesmo. 

Nos niteis intermediários, as disponi- 
bilidades operacional e alcançada fornecem, 
para outros níveis hierárquicos, instrumen- 
tos úteis para a avaliação da eficácia do sis- 
tema físico com diferentes graus de integra- 
ção com a organização. 

A natural e crescente sofisticação tec- 
nológica do setor industrial como um todo 
adiciona algumas implicações com relação à 
efic6cia dos sistemas. Particularmente, a 
confiabilidade e a manutenibilidade dos sis- 
temas podem ser afetadas adversamente, re- 
sultando obtençiio de maiores relações 
custo/eficácia durante a vida dos referidos 
sistemas. 

Pode-se afirmar que as considerações 
contidas no presente trabalho têm como al- 
vo grande parcela do setor industrial. Par- 
ticularmente, o esperado crescimento, nos 
anos 80, das indústrias de eletrônica, tele- 
comunicações, equipamento de escritório, 
instrumentos de precisão, máquinas-ferra- 
mentas e todos os tipos de equipamento 
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militar, entre outras, exige, nos países em 
desenvolvimento, uma elevada preocupa- 
ção. por parte daqueles que detêm o poder 
de compra, no sentido de desenvolver me- 
todologias para avaliação de eficácia dos 
sistemas, a serem adquiridos ou desenvol- 
vidos. 

Parece razoável alertar-se que é ne- 
cessário um exercício continuado na aplica- 
ção daquelas metodologias. Tal exercício 
possibilita concretizar uma maior integra- 
ção dos sistemas físicos com os sistemas or- 
ganizacionais. Por extensão, semelhante in- 
tegração será alcançada com relação à orga- 
nização maior que é o país. 

Somente Governo e Indústria, num es- 
forço conjunto, poderão desenvolver meto- 
dologias, gerais e particulares, que resultem 
desejada eficácia de sistemas de toda a 
natureza. 
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militar, entre outras, ex ige, nos países em 
desenvolvimento, uma elevada preocupa
ção, por parte daqueles que detêm o poder 
de compra, no sentido de desenvolver me
todologias para avaliação de eficácia dos 
sistemas, a serem adqu iri dos ou desenvol
vidos. 

Parece razoável alertar-se que é ne
cessári o um exercicio continuado na aplica
ção daquelas metodologias. Tal exerclcio 
possibilita concretizar uma maior integra
ção dos sistemas físicos com os sistemas or
ganizaciona is. Por extensão, semelhante in
tegração será alcançada com relação à orga
nização maior que é o pais. 

Somente Governo e I ndústria, num es- · 
forço conjunto, poderão desenvolver meto
dologias, gerais e particulares, que resultem 
desejada eficácia de sistemas de toda a 
natureza. 
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