
AudiMaint - Auditoria de Manutenção



 Análise do estado actual da Manutenção e identificação do potencial de melhorias da
instalação.

 Objectivo da Auditoria de Manutenção:
 Identificar e comprovar valores da produtividade actual e as práticas existentes de manutenção. 
 Comparar valores de referência com os níveis de Manutenção de classe mundial
 Estabelecer o potencial de melhoria relacionado com o OEE e com a Manutenção
 Preparar e construir uma eventual Proposta de Valor “CoMaint”  

 Auditoria de Manutenção consiste de duas partes principais:
 Avaliação Quantitativa
 Avaliação Qualitativa

 O objectivo é aumentar o valor do negócio da instalação do Cliente através duma função
manutenção bem estabelecida

 Integra práticas de engenharia de fiabilidade concebidas para optimizar a eficácia e
eficiência dos activos
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O que é?



 A análise quantitativa é realizada com os factos e dados do Cliente. A equipa
Maintphi, em co-operação com representantes do Cliente, completa o conjunto de
informação quantitativa. São analisados os seguintes módulos quantitativos:
 Dados de Produtividade
 Dados Financeiros
 Dados de Manutenção e Aprovisionamentos

 A análise qualitativa da manutenção é feita através da avaliação dos seus processos.
Esta análise dá a imagem de como a manutenção está organizada, comparando-a
com os standards definidos pelas melhores práticas. O Cliente será envolvido no
processo de avaliação, que inclui:
 Avaliação da Gestão da Manutenção
 Avaliação do Sistema de Gestão de Manutenção
 Avaliação dos activos & fiabilidade
 Avaliação da Instrumentação & Controlo

 Resultado
 Identificação da melhoria potencial do OEE e Manutenção
 Comparação com os Melhores na classe
 Eventual Proposta de Valor “CoMaint”
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Como?



Overall Equipment Efficiency (OEE)
(Eficiência Global dos Equipamentos)
Overall Equipment Efficiency (OEE)

(Eficiência Global dos Equipamentos)

Seis factores de perdas:

Tempo planeado de produção

Tempo bruto de produção

Tempo útil de

produção 

Tempo de 
produção 

Paragens

planeadas

Paragens 
não 
planeadas

Perdas de 
velocidade

Perdas de 
qualidade

Disponibilidade
(A)

Factor 
planeamento

(Pf)

Desempenho
(P)

Qualidade
(Q)

Perdas de processo

Perdas de função

Desocupação

Diminuição da taxa de 
produção

Falha do equipamento

Ajustamentos

Tempo teórico de produção
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 Acordo para a Auditoria de Manutenção sem. 1

 Pré-questionário sem. 3

 Visita às instalações sem. 5-6

 Relatório sem. 7-8

 Apresentação Final sem. 9
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Plano Preliminar:



 Lista sugerida de entrevistas : 

 Director Fabril ou Industrial

 Director Financeiro

 Responsável pelos Recursos Humanos

 Director de Produção

 Supervisores e pessoal seleccionado de Produção, grupo de aprox. (4) pessoas

 Director de Manutenção

 Supervisores e pessoal seleccionado de Manutenção, grupo de aprox. (4) pessoas

 Responsável pelos Aprovionamentos

 Outros a acordar

Quem entrevistar?
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