
1

Prestação de Serviços de Manutenção

Contributos para  um bom desempenho

Helder Mendonça Porto, 10 de Março 2022
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 As empresas enfrentam forte competitividade, desgaste das margens, limitação

de recursos e a exigência para maior rentabilidade;

 Tradicionalmente, a Manutenção é considerada como um “Centro de Custo” 

quando na realidade pode contribuir para o aumento da Rentabilidade e criação 

de Valor;

 Passar de uma prática de “Redução de Custos” para uma estratégia de Valor e 

Rentabilidade implica Mudança, com um foco no médio/longo prazo;

 Não há muito mais a ganhar com a ”Redução de Custos” na manutenção. 

Paradigmas da Manutenção
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Segmento de Mercado Definição Factores-chave de Sucesso Principais actividades

Contratos de Manutenção Global Focado 
no cliente

- Contrato a longo prazo de
manutenção global das instalações
do cliente ou de uma parte
substancial das mesmas

- Técnicos especializados em
manutenção
- Gestão e competência

organizacional

- Todos os segmentos

Assistência Técnica a Produtos e Sistemas

Assistência Técnica a equipamentos

Serviços Gerais

Baseado em
peças de 
reserva

Baseado na
oficina

Baseado na
mão-de-obra

- Fornecimento de peças
de reserva
- Manutenção em campo
- Reparação no local
- Reparação na oficina
- Formação

- Reparação na oficina
- Revisão oficina
- Trabalhos no local 
(diagnósticos, inspecções)

- Substituição de 
componentes
- Pequenas reparações
- Instalação de peças, 
componentes e montagens

- Mão-de-obra de baixo custo 

- Eficiente organização da oficina
- Proximidade do cliente
- Suportado por equipas no local

- Fornecimento exclusivo de peças
de reserva
- Presença no local de técnicos e
especialistas

- Manutenção das funções regulares 
de equipamentos e sistemas 
complexos

- Reabilitação de equipamentos
standard (motores, bombas, 
redutores, ventiladores
transformadores, disjuntores, 
seccionadores, etc) 

- Serviço standard de reduzida 
competência técnica para instalações

Serviços de Manutenção
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Relação Cliente / Fornecedor

Relacionamento
“Compra / Venda”

Reactivo

Recursos Técnicos

Utilizadores

Vendas

Aprovisionamentos

Directo

Recursos Técnicos

Relacionamento
“Cooperante”

Utilizadores

Colaborativo

Relacionamento
“Parceria”

“Co-Sourcing”

Cliente

Fornecedor

Gestão
Relacionamento

Aprovis.

Vendas
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 Empresas onde há:

Pouco mais a ganhar com a ”Redução de Custos” e necessitem de 
atingir objectivos mais ambiciosos; 

Utilização reduzida de estratégias de melhoria contínua; 

Perdas de produção importantes;

Custos de Manutenção e/ou Totais acima da média;

Limitação de Recursos;

Requisitos de negócio global / competitividade.

Condições favoráveis à subcontratação
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 Conhecer o perfil e valores do Cliente; 

 Compreender o “Porquê”? Motivações;

 Saber o que se pretende obter?

Criação de Valor;

 Criar um bom relacionamento;

Valores e Objectivos comuns;

 Capacitação técnica / recursos;

 Aplicar indicadores de acompanhamento - KPI’s.

Factores críticos para a Prestação de Serviços de Manutenção
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Conhecer o perfil e valores do Cliente

Confio em si para manter o 
equipamento em boa forma

Necessito melhorar o desempenho e 
obter o máximo do meu investimento

Quero saber para onde necessito de ir 
a longo prazo

Ajude-me, mas eu quero continuar a 
liderar

Quero o melhor fornecedor e mais 
confiável

Quero rápido, eficaz e barato
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 Paradigma
 Em muitos casos, as empresas desejam “ passar o macaco para outro 

ombro”. O desejo é aliviar um problema, passando a Manutenção a ser um 
problema do Prestador. Este cenário é um caminho para o insucesso.

Mudança e Melhorias

 Algumas empresas decidem contratar a Manutenção mas querem que ela 
seja feita da mesma maneira como sempre foi feita. Como será possível 
melhorar sem mudanças? O prestador de serviços de Manutenção deve ter 
a capacidade de ser “Agente da Mudança”, e estabelecer a cultura, atitude e 
disciplina na equipa de Manutenção.

 Redução de Custos

 Um erro comum é focar somente a posibilidade de reduzir custos de 
Manutenção.

A Manutenção pode contribuir significativamente para a 
disponibilidade da instalação e para a rentabilidade da empresa!

Porquê? Motivações
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 Gestão de processos

 Um outro erro comum é só contratar “mão-de-obra”. Na realidade, 85%
dos problemas da Manutenção são relacionados com processos e só
15% relacionados com as pessoas. É muitas vezes necessário que os
processos de Manutenção sejam corrigidos antes da questão do
pessoal ser abordada.

 Cada um dos processos de Manutenção deve ser analisado e melhorado
(ordens de trabalho, manutenção preventiva/preditiva, peças de reserva e
aprovisionamentos, etc), bem como a gestão da Manutenção, o CMMS e
as ferramentas de Manutenção.

 Reduzir a equipa de pessoal antes de se terem revistos os processos

essenciais de Manutenção pode produzir ganhos a curto prazo, mas

também perdas ainda maiores a médio/longo prazo.

O Prestador de Serviços deve envolver-se nos diferentes aspectos
de Manutenção para obter uma melhoria da disponibilidade dos
equipamentos de produção!
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Porquê? Motivações
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 Acesso a Boas Práticas de Manutenção

 Uma das eventuais vantagens da contratação da Manutenção é aceder
a boas práticas de Manutenção, que podem incluir:

 Preparação e Planeamento da Manutenção;

 Manutenção Preventiva/Preditiva;

 Melhoria da Fiabilidade;

 Gestão dos materiais de Manutenção;

 Desenvolvimento de Recursos Humanos;

 Tecnologias de Manutenção / Digitalização;

 Gestão da Manutenção.

 Acesso a Recursos e Competências

 Com a descapitalização das empresas e a redução/optimização das suas
equipas constata-se frequentemente a falta de capacitação e competências dos
seus recursos.

Contratar um apoio externo pode dar acesso mais rápido a essas
boas práticas e recursos!
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Porquê? Motivações



 Existem muitas outras razões válidas para uma empresa pretender
sucontratar a Manutenção.
 Melhorar o “focus” no núcleo do negócio

 Optimizar a utilização e/ou qualidade dos serviços
 Flutuação da carga de trabalho;

 Recursos especiais com baixa utilização;

 Formação e desenvolvimento do pessoal de Manutenção.

 Incentivar a mudança organizacional
 Reestruturar serviços;

 Centralizar e/ou standardizar operações;

 Aumentar a disciplina e a transparência das operações;

 Evitar contratação de pessoal.

Se se concluir que existem vantagens estratégicas e/ou competitivas
pode-se então recorrer à subcontratação de serviços de Manutenção!
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Porquê? Motivações



Subcontratar? / Fazer com recursos próprios?”

1. Listar actividades ou funções a incluir.

2. Avaliar os riscos de subcontratar e de “fazer com recursos próprios”.

3. Avaliar o “valor” de “fazer com recursos próprios” versus subcontratar.

4. Classificar a facilidade da transição.

5. Calcular o índice de competitividade para cada candidato.

6. Listar e seleccionar o candidato através do índice de competitividade

Subcontratar o quê?
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Não-competitivo

Competitivo Como está
Necessita de 

estudos 
complementares 

(a)

Reengenharia 
(subcontratar 
temporária/.)

Contratar

Estratégico Não-estratégico

(a)

• Alienar a função

• Prestar serviços a 
terceiros

• Subcontratar a função

• Melhorar o seu perfil 
para a tornar num factor 
estratégico de 
competitividade
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Criação de Valor!

 Disponibilidade para produção;

 Rentabilidade através de uma maior eficiência dos activos e 
menores custos de Manutenção;

 Custo operacional preditível;

 Menor custo do Ciclo de Vida;

 Melhoria Contínua;

 Competências;

 Redução de investimentos;

 Retorno dos investimentos (ROI).

O que se pretende obter?
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Lucro do Ciclo de VidaLucro do Ciclo de Vida

€€
Facturação máximaFacturação máxima

OEEOEE

100%100%

90%90%

80%80%

Perdas
durante o 
Ciclo de 
Vida

Perdas
durante o 
Ciclo de 
Vida

Custo durante o 
Ciclo de 
Vida

Custo durante o 
Ciclo de 
Vida

Perdas de eficiênciaPerdas de eficiência

Custos de ManutençãoCustos de Manutenção

Custos de ProduçãoCustos de Produção

Custos de CapitalCustos de Capital

Ciclo de VidaCiclo de Vida TempoTempo

Lucro do Ciclo de Vida (LCP)

DesempenhoDesempenho
DisponibilidadeDisponibilidade

QualidadeQualidade

Aumento da
Vida do
Equipamento

O que se pretende obter?
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 Valores e Objectivos comuns;

 Cooperação – partilha de Riscos e Benefícios;

 Complementaridade de competências e valências;

 Mobilizar recursos adequados;

 Capacidade para:

 Gerir processos para maximizar a Produtividade e reduzir custos;

 Desenvolver e implementar ferramentas de Gestão de Manutenção;

 Utilizar processos de Melhoria Contínua numa combinação optimizada 

(RCM, RCA, FMECA, TPM, PM, CBM, CMMS, etc.);

 Ajuda à decisão / integração da “Análise do Risco”;

 Utilizar ferramentas 4.0 / Digitalização.

Requisitos para um bom relacionamento
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 Na fase negocial, o risco de se criarem expectativas exageradas
poderá ser muito alto.

 Durante a execução do contrato, o acompanhamento e revisão das
expectativas é fundamental.

Expectativas mal geridas acabarão por criar insatisfação das partes
durante a execução do contrato por incapacidade de cumprimento!

Gestão de expectativas
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“One Team”

Frequentemente, o Prestador de serviços é tratado 
como um “outsider”

Esta situação cria um ambiente de “nós versus eles” o que 
inibe o relacionamento e a optimização das operações.
O risco para ambas as partes no caso de um  insucesso pode
ser muito elevado.

Olhar só para  um lado pode ser perigoso
! 

Mais cedo ou mais tarde, a insatisfação de uma das partes
conduzirá à da outra e a um processo auto-destrutivo



 A obtenção de bons resultados requer decisões acertadas, baseadas em 

registos precisos. Os KPI’s ajudam a tomar decisões acertadas. 

 Os KPI’s ajudam a comparar o desempenho com os objectivos. 

 Os objectivos da Manutenção são, genericamente, a redução do custo 

operacional da Manutenção, o aumento da fiabilidade, e a redução dos 

inventários relacionados com a Manutenção, incluindo o armazém de peças de 

reserva.
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Indicadores do Desempenho-KPI’s

O sucesso da Manutenção depende da sua capacidade de decisão!



 Deve ser criada uma estrutura de KPI’s por objectivo. 

 Para acompanhar o desempenho de cada objectivo deve existir um KPI principal, vários 

secundários e métricas. 
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Indicadores do Desempenho-KPI’s

DecisõesResultados

Processo

Objectivos
Indicadores
Referência Resultados

KPI’s

Missão da 
Manutenção

0

5

10

1 5

20

2 5

30

3 5

Ja n Fe b Ma r Ap r May Jun

Food

Gas

Motel

0

5

10

1 5

20

2 5

30

3 5

Ja n Fe b Mar Apr Ma y Ju n

Food

Gas

Motel

Fonte : Tom McCormick

O gestor pode utilizar o KPI principal para acompanhar o 
desempenho, e através dos KPI’s secundários tomar decisões 
que irão conduzir a melhorias adicionais. 
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Objectivo 1: Reduzir os custos operacionais de Manutenção
KPI 1 principal: Custo operacional de Manutenção

Métrica 1: Custo operacional de Manutenção
Métrica 2: Volume de Produção (unidades acabadas)
Métrica 3: Custo unitário de Manutenção

KPI 2 secundário: Estatística de Pedidos de Urgência de Manutenção
Métrica 1: Ordens abertas/fechadas/backlog por mês
Métrica 2: MTTR de pedidos
Métrica 3: Horas Homem por categoria / por mês
Métrica 4: Horas Homem por categoria / por ano

KPI 3 secundário: Custo de inventário
Métrica 1: Valor total do inventário
Métrica 2: Número de saídas de stock por mês
Métrica 3: Precisão da relação do inventário
Métrica 4: Custo dos despachos por mês

KPI 4 secundário: Custo de Mão-de-obra
Métrica 1: Pareto dos top 20 equipamentos em mão-de-obra
Métrica 2: Rácio mão-de-obra própria versus subcontratada
Métrica 3: Valor médio de horas por pedido de trabalho

KPI 5 secundário: Custo de equipamento
Métrica 1: Pareto do custo para as peças top 20 dos equipamentos
Métrica 2: Pareto do custo por departamento
Métrica 3: Lista de equipamentos onde a Manutenção foi > 20% do custo

Indicadores do Desempenho-KPI’s
Missão da Manutenção: Utilizar ferramentas, tecnologia e mão de obra para prestar o melhor serviço (outputs) 
pelo menor custo possível (inputs), garantindo segurança, fiabilidade e sustentabilidade.
Objectivo: Economizar, reduzindo stocks e outros custos de Manutenção, enquanto contribui para a melhoria da 
rentabilidade, aumentando a eficiência.
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Objectivo 2: Aumentar a eficiência

KPI 6 principal: Eficiência

Métrica 1: Eficiência (em unidades)

Métrica 2: Disponibilidade de instalações críticas (pode ser disponibilidade ou OEE de departamento)  por equipa
ou unidade de Manutenção. (desdobrada para análise)

Métrica 3: Manutenção Reactiva vs Pró-activa

KPI 7 secundário: Manutenção Preventiva / Preditiva

Métrica 1: Cumprimento do plano da Manutenção Preventiva

Métrica 2: Nº de horas de Manutenção Preventiva em relação ao “Down-time” por Equipamento / 
departamento / instalação

KPI 8 secundário: Qualidade do serviço

Métrica 1: Tempo de resposta

Métrica 2: Tempo médio entre falhas (MTBF)

Métrica 3: Tempo médio para reparar (MTTR)

Métrica 4: Horas de Formação

Objectivo 3: Redução do stock de produtos e peças de Reserva

A Manutenção afecta os stocks de várias formas. Uma Fiabilidade baixa pode obrigar a armazenar uma quantidade de 
produto acabado e trabalho em curso (WIP) maior do que a necessário. Outra área que é afectada directamente pela 
Manutenção é o armazém de peças de reserva. 

Existem vários custos relacionados com o inventário, tais como a deteriorização, obsolência, controlo de rotação e 
movimentação, segurança, etc.

Indicadores do Desempenho-KPI’s



Os KPI’s são a chave para o sucesso na Manutenção através da ajuda à tomada de 
decisão, do aumento da motivação e do moral!

 Devem traduzir uma Estratégia de Manutenção baseada na Estratégia de Produção  Objectivos 
comuns com a Produção;

 Devem focar factores com impacto nos resultados (Rentabilidade / Segurança / Qualidade / etc.);

 Devem ser estabelecidos em conjunto;

 Devem indicar o grau de cumprimento das metas e objectivos;

 Devem ser consistentes, sem ambiguidade nas definições;

 Devem medir processos que podem ser influenciados directamente pelo pessoal responsável;

 A recolha de dados deve ser rápida;

Devem ser suportados por software para medição e emissão de relatórios;

 Devem ser de fácil compreensão para toda a organização;

 Devem ser desdobrados por área.
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Indicadores do Desempenho-KPI’s
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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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Contratos de Manutenção - Estratégia de intervenção

Não copie estratégias. Desenvolva-as, adequadas à sua organização.



Acções Prioritárias

 Elaboração do Plano Mestre de Gestão da Manutenção;

 Elaboração do Manual de Manutenção;

 Taskforce para análise da criticidade dos equipamentos, revisão dos planos de 
manutenção e lubrificação existentes, recomendação de stocks, entre outros;

 Revisão das rotas da Manutenção Preventiva;

 Instalar sistemas de análise de vibrações;

 Instalar base de dados da lubrificação;

 Efectuar análise de amostras de óleo;

 Assegurar a continuidade da política de manutenção em vigor;

 Adequar a estrutura organizacional e canais de comunicação;

 Estabelecer acordos com sub-fornecedores;

 Identificar necessidades de formação e programar a sua realização;

 Identificar constrangimentos e estabelecer acções de médio e longo prazo.
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Acções a Médio Prazo
 Análise de falhas;

 Desenvolvimento de programa RCM (quando aplicável);

 Projectos de melhoria;

 Reforços pontuais de equipas para as oportunidades com maior impacto;

 Instalar sistemas de monitorização das perdas de produção;

 Procurar e analisar os verdadeiros estrangulamentos;

 Melhorar a execução das Paragens.

 Optimização de processos e práticas de trabalho;
 Atribuir prioridades;

 Implementação de KPIs;

 Implementação de programas participativos;

 Desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção, Higiene e Segurança;

 Actualização contínua de planos de manutenção;

 Implementação de sistemas de informação.
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Liderança, Disciplina, Competência ....
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Velocidade de Implementação

Deve ser a adequada, nem depressa de mais nem devagar!



Manutenção é isto:

Quando tudo vai bem, ninguém se lembra dela;

Quando algo vai mal, dizem que não existe;

Quando é para gastar, acha-se que não é preciso;

 Porém, quando realmente não existe, todos concordam que deveria existir!

PROMATEL
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Paradigma da Manutenção



 Manutenção, reparação, recuperação e ensaio de equipamentos mecânicos e eléctricos
 Revisão geral e rebobinagem de motores eléctricos e alternadores
 Manutenção de transformadores

 Contratos de Manutenção
 Auditorias de Manutenção - AudiMaint
 Reengenharia e Consultoria de Manutenção - ReengMaint
 Manutenção Baseada na Condição
 Preventiva Sistemática de Alternadores e periféricos – GenMaint
 Manutenção de Transformadores e Postos de transformação/Subestações - TrafoMaint /

TrafoCBMaint
 Manutenção de Parques Eólicos - WindMaint
 Gestão Global de Motores Eléctricos e outros equipamentos rotativos - GGM
 Gestão Global da Lubrificação – GGL
 Manutenção Integral – CoMaint

 Revisões Gerais de instalações industriais, de centros produtores de energia e de
tratamento de águas

 Montagem e desmontagem de instalações, equipamentos industriais e estações de
tratamento de águas

 Automação industrial
 Instalações eléctricas
 Comercialização de equipamentos industriais e de energia

Portefólio de Serviços da MAINTPHI
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 Tom McCormick – Picking well-defined KPI’s

Bibliografia
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Muito obrigado pela atenção


