
CoMaint - Contrato de Manutenção Integral



 CoMaint é uma parceria de longo prazo win/win/win entre a
Maintphi, o Cliente e o pessoal

 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

CoMaint - Contrato de Manutenção Integral



Planeamento e Preparação

Engenharia de Fiabilidade

Execução

Optimização 
dos custos 
operacionais 

Melhor utilização 
de recursos

Uso efectivo do 
equipamento  
Instalado / aumento
de produção

Saúde
Segurança

Ambiente

Registo de perdas
Análise de perdas
Melhoria contínua

Gestão de competências
Gestão do material
Gestão de manutenção

Experiência no Sector de Energia 
Optimização de “utilidades” (electricidade,água, ar comprimido, frio, gás)
Optimização de processos

Orçamentação baseada na actividade
Alocação de custos
Análise de custos
Novas soluções, métodos
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CoMaint – Processos envolvidos
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CoMaint



Valor para a Maintphi:
• Lealdade
• Referência
• EBIT

Valor para o Pessoal:
• Reconhecimento
• Motivação
• Segurança
• Formação

Excelência
Operacional

Valor para o Cliente:
• Satisfação
• OEE
• ROI
• Custo
• Qualidade
• Simplicidade

CoMaint - Triângulo de Valores
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baseado no Desempenho

Processos 
contínuos

Sistemas, Métodos 
e Procedimentos
Soluções 

Programas 
de Formação

Satisfação do 
Cliente e
dos Empregados

Indicadores de
Desempenho / KPI’s

Programa de 
Certificação

Programa de Melhoria 
de Desempenho

Comparação do 
Desempenho

Networking

Programa da 
Auditoria Anual

CoMaint - Como garantir a satisfação
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 Elaboração do Plano Mestre de Gestão da Manutenção

 Revisão dos planos de manutenção e lubrificação existentes e 
recomendação de stocks, entre outros

 Assegurar a continuidade da política de manutenção em vigor

 Adequar a estrutura organizacional e canais de comunicação

 Desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção, Higiene e 
Segurança

 Identificar necessidades de formação e programar a sua realização

 Estabelecer acordos com sub-fornecedores

 Identificar deficiências e estabelecer acções de médio e longo prazo

CoMaint - Contrato de Manutenção Integral

Acções iniciais:



 Análise de falhas

 Desenvolvimento de programa RCM (se e onde adequado)

 Projectos de melhoria

 Optimização de processos

 Implementação do OEE (quando aplicável)

 Implementação de programas participativos

 Actualização contínua de planos de manutenção

 Implementação de sistemas de informação
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Acções a médio prazo:



 Análise da criticidade dos equipamentos

 Revisão das rotas da Manutenção Preventiva

 Utilização de práticas de Manutenção Preventiva:

 instalar sistemas de análise de vibrações (se e onde adequado)

 instalar base de dados da lubrificação

 Efectuar análise de amostras de óleo

 Melhorar o manuseamento e armazenamento de óleos...

 Melhoria de processos e práticas de trabalho:

 Atribuir prioridades

 Alinhamentos (a frio / quente) ...

 Análise da causa de avarías sempre que a perda de produção seja 
superior a ...

 Reforços pontuais de equipas para as oportunidades com maior 
impacto
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Actividades chave para melhoria da eficiência:



 Instalar um sistema de monitorização das perdas de produção

 Procurar e analisar os verdadeiros estrangulamentos, e

 Focar as actividades das áreas de estrangulamento

 Estabelecer práticas específicas para essas áreas

 Melhorar a execução das Paragens (Produção & Manutenção)

 Preparação: “Plano Geral da Paragem”

 Procurar reduzir o período de Paragem e alargar os períodos entre Paragens 
através de práticas mais eficientes e fiáveis

 Liderança, Disciplina, Competência ....
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Práticas para melhoria da eficiência em Paragens da Instalação:



 Estabelecimento duma função de manutenção sustentável que foque os 5 
vectores:

 utilização da energia, optimização custos, utilização recursos, uso efectivo do equipamento e 
respeito pela legislação HST

 Desenvolvimento local de mão-de-obra baseada em processos de formação

 Aumento do desempenho e do impacto financeiro baseado na partilha risco / 
benefício

 Aplicação da gestão da fiabilidade e do ciclo de vida dando ao cliente acesso a 
boas práticas de manutenção

 Melhoria da cadeia de fornecimento aplicando acordos de fornecimentos locais

 Criação duma mentalidade e cultura de Serviço

Diferenciadores chave para a criação de valor:

O aumento  da fiabilidade dos equipamentos, através de boas práticas 
de manutenção, reduz a necessidade de investimento de capital
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