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Apresentação Gestão Global da Lubrificação - GGL

Parceria Estratégica



A CEPSA, empresa de energia que atua em todas as fases da cadeia de valor de petróleo e
gás, bem como no fabrico de matérias-primas de origem vegetal e com presença no setor de
energia renovável, responsável pela produção e comercialização de lubrificantes das Cepsa e
Texaco no mercado Ibérico. A CEPSA tem uma quota aproximada de 14,6% no mercado de
Lubrificantes na Península Ibérica.

A MAINTPHI é uma empresa que se dedica à prestação de serviços de Manutenção, que
poderão ir desde a manutenção de equipamentos e sistemas mecânicos, elétricos,
eletromecânicos e eletrónicos até à celebração de contratos Parciais e/ou Integrados de
Manutenção de instalações de Clientes em que a MAINTPHI assume a responsabilidade pela
Gestão da Manutenção.

Parceria Estratégica



Qualidade
 MAINTPHICEPSACEPSA

 Empresas e Produtos Certificados

As Certificações englobam os diferentes Centros, 
nomeadamente a Cepsa Portuguesa



Objetivo : criação de valor

Maximização do retorno do capital investido

Redução do custo

Aumento do 
tempo de vida 

dos equipamentos

Redução dos custos 
de Exploração       

(e da Manutenção)

Aumento da Produtividade

Otimização da 
organização da 

Produção 

Melhoria da 
«performance» 

dos equipamentos



Foco ...
Finanças - Controlo de Gestão

Recur. Humanos - Sistemas

Clientes

MAINTENANCEManutenção

I&
D

Cadeia de Valor

Otimização de cada função 
da empresa

Manutenção

eletricidade

mecânica

processo

hidráulicaDiagn. de avarias

corretiva

preditiva

preventiva

lubrificação
fluídos



A função de lubrificação

Definição do 
produto

Compras
Stock

Distribuição 
Logística

Programação 
das actividades / 

execução
Controlo 

Tratamento
Tratamento de 

resíduos 
Reciclagem

O ciclo de vida de um fluido



Custos Induzidos

Custos Indiretos

Custos
Diretos

Custo real da lubrificação



Âmbito do serviço

MAINTPHI e a CEPSA propõem aos seus clientes tomar a seu 
cargo a totalidade do ciclo de vida do fluído:

Seleção dos lubrificantes
Definição das rotinas de 

lubrificação
Compra e gestão do stock 

dos fluídos
Manutenção dos equipam. 

de lubrificação
Execução da lubrificação
Análise dos fluídos

Tratamento dos fluídos
Análise de vibração e 

térmicas
Armazenamento dos fluídos 

usados
Eliminação dos fluídos 

usados
Integração do pessoal do 

cliente (caso a caso)



Recursos 
Humanos

Especialistas em 
Tribologia

Organização
e gestão

Definição do objeto do contrato
Obrigações e regalias

Medida
da

performance
Integração 
da cultura 

cliente

Os factores chave do sucesso …



Os meios …
MAINTPHI

Estrutura operacional

Acordos de parceria com fabricantes
de equipamentos

Oficinas

Equipas móveis

Uma cobertura nacional

Quadro de pessoal: 
engenheiros e técnicos 
especialistas

Ferramentas 
inteligentes

Backoffice de Engenharia
de Manutenção



Serviços MAINTPHI

 Assistência técnica a equipamentos mecânicos e elétricos;

 Prestação de serviços de reparação, manutenção, recuperação e ensaio de 

equipamentos;

 Contratos de Manutenção;

 Engenharia e Consultoria de Manutenção;

 Revisões Gerais de instalações industriais e de centros produtores de energia;

 Montagem e desmontagem de instalações industriais e equipamentos;

 Automação industrial;

 Instalações elétricas;

 Comercialização de máquinas e equipamentos industriais de eletrónica e energia.



Departamento de engenharia e ensaios MAINTPHI

Diagnóstico de equipamentos rotativos

Diagnóstico elétrico de 
Motores e Geradores

Equilibragens dinâmicas

Alinhamento de máquinas

Medição do valor Global de 
Vibração

Análise espectral das 
Frequências de Vibração

Análise do estado dos 
rolamentos

Verificação do estado da 
lubrificação

Medição da temperatura

Termografia

Análise por líquidos 
penetrantes



Gondomar

Coimbra

Lisboa

Porto

Gondomar 
Travessa do Lordelo, 330 – C
4510-591 Fânzeres

Instalações MAINTPHI



CEPSA 
Infraestrutura

QUALIDADE

Desenvolvimento

Produção e 
Logística

MarketingVendas

Assistência 
Técnica

Formação



Óleos Base e 
Extratos Parafinas

Aditivos
Alimentar

Farmacopeia
Cosméticos

Veículos Ligeiros
Veículos Pesados
Obras Publicas
Transmissões
Industria Div.

Turbinas
Compressores

Hidráulicos
Aerogeradores

Térmicos
Cogeração
Marinha

Massas Lubrificantes

Lubrificantes 
Terminados

Puro
Diluído
Si-OAT
Híbridos

Líquidos de  
Refrigeração

Industria Extrativa
Borracha

Incorporação em 
matéria prima

CEPSA 
Gama de produtos



A
U

T
O

Lubrificantes Motor Ligeiros 
Lubrificantes Motor Veículos Pesados
Transmissões e Diferenciais
Massas Lubrificantes

Líquidos de Refrigeração
Fluidos de Travagem
Produtos de Apoio/Manutenção

IN
D

U
S

T
R

IA Engrenagens ;
Compressores;
Fluidos Hidráulicos
Turbinas
Cogeração
Aerogeradores
Industria Alimentar
Lubrificantes Térmicos
Lubrificantes Dielétricos
Massas Lubrificantes;
Líquidos de Refrigeração

CEPSA 
Gama de produtos lubrificantes



4 Marcas

CEPSA 
Lubrificantes 



San Roque

Paterna 2 Fábricas de Lubrificantes
 San Roque (Lubrificantes e Bases)
 Paterna (Lubrificantes e Liq. Refrigeração)

 Produção e Comercialização de + de 1.000 SKU´s

 Capacidade Logística e Distribuição
 Silo Automático; 18.000 ton

 Certificações em Qualidade, Segurança, Meio Ambiente
e Alimentar

 Produção para outras marcas

 Comercialização em mais de 60 países

Fabricas de Lubrificantes CEPSA 



Assistência técnica CEPSA 

 Estudo/Recomendação dos lubrificantes

 Controlo das cargas de óleo em serviço Auto e Industria

 Análises Físico-químicas

 Análises Espectrométricas

 Apoio Técnico e Acompanhamento in situ

 Formação em todas as Áreas da Lubrificação

 Disponibilização da Informação Técnica



Laboratórios CEPSA

 Análises físico-químicas, viscosidade,  teor de água, número de acidez, 

contaminações, metais de desgaste, aditivação;

 Espectrometria de emissão

 Ferrometria e ferrografia

 Espectrometria de infravermelhos

 Cromatografia gasosa 

 Ensaios de performance

Laboratório acreditado pelo sistema de qualidade 
IATF 16949, ISO 22000,  ISO 14001, ISO 37001



Os compromissos…

Contrato de 3 anos

Preço adaptável ao volume de produção

Aumento da disponibilidade do equipamento de 
produção (Bónus /Penalidades)



Os ganhos …

Redução dos 
custos de 
Produção

Conformidade com 
as normas ISO 

14000

Melhoria da 
disponibilidade dos 

equipamentos

Com dedicação exclusiva ao núcleo do negócio



O processo de implementação

Decisão

Estratégica

Estudo de 
exequibilidade

Conceção 
do Projeto Preparação Arranque

Execução de 
Melhorias

• Análise interna • Plano diretor de 
lubrif.

• Impacto social

• Compromisso 
contratual

• Indicadores 
Performance

• Transferência de 
pessoal

• Recrutamento

• Formação

•Compras

• Reorganização

• Implantação de 
sistemas

• Controlo de sistemas

•Otimizações

•Programa de avanços

•Aconselhamento de novos 
investimentos 

•Definição do objeto do 
contrato, custos 

• Análise SWOT 

• Oportunidades de 
melhorias

t

Decisão do cliente

t+8s

Assinatura do 
Contrato

t+3m

Transferência
Pessoal

t+2s

Compromisso
do cliente

Seguimento 

t+6m

Arranque do   
contrato e dos 

meios



Carteira de clientes MAINTPHI

 Indústria Química

 Indústria Petroquímica

 Indústria da Celulose e Madeira

 Indústria do Cimento

 Indústria Mineira

 Indústria Siderúrgica e Fundição

 Indústria da Cortiça

 Indústria da Borracha

 Indústria em geral

 Sector das Águas

 Transportes Ferroviários

 Edifícios complexos 

 Centrais Hídricas

 Centrais Térmicas

 Centrais de Cogeração

 Parques Eólicos



Carteira de clientes CEPSA

 Postos de Abastecimento

 Concessionários de marca

 Oficinas e garagens

 Frotas (...) e Empreiteiros

 Indústria pesada e ligeira (Madeiras, 

Cerâmicas, Alimentar, etc.)

 Marinha

 Indústria automóvel

 Grande distribuição 



MUITO OBRIGADO

PELA ATENÇÃO DISPENSADA


