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1. Como eu vim parar aqui?



2. Como vocês vieram parar aqui?
3º Congresso Mundial de Manutenção

Suíça - 2006

6º Congresso Mundial de Manutenção

China - 2008

Fundação do GFMAM

Em 2009 Na Inglaterra
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GFMAM - Global Forum on
Maintenance and Asset Management,
congrega os maiores representantes da
Manutenção e da Gestão de Ativos no
mundo
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Partes 
Interessadas

Marca

2. Questões atuais no mundo dos negócios  

Neste mundo globalizado, marca e 
reputação são cada vez mais relevantes

É importante demonstrar capacidade 
em Administrar os ativos:

• Para obter a confiança das partes 
interessadas

• Para demonstrar visão de longo prazo e 
compromisso com a sustentabilidade dos 
produtos e/ou serviços



Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável

Questões atuais no mundo dos negócios  



Negócios x 
Ativos

Retorno x 
Risco

Questões atuais dos Investidores

Alto custo de Capital (e/ou restrito) –
Incentivo para obter receitas extras para 
aplicar em crescimento /novos 
investimentos

Questão corporativa da opção entre 
CAPEX e OPEX?

Mas:
• Investidores cada vez mais avessos ao risco
• Foco nos riscos operacionais e na 

administração da infraestrutura existente



Alinhamento

Questões dos Ativos

Qual o Nível de Risco que os Ativos 
podem operar?

Os Ativos precisam ter alta 
disponibilidade para atender às 
demandas requeridas

• Isto pode induzir os Gerentes de Plantas a focar 
em apagar incêndios

• Os Gerentes de Plantas também fazem 
escolhas de Desempenho levando em conta o 
balanço CAPEX x OPEX



Partes 
Interessadas

Marca

Negócios x 
Ativos

Retorno x 
Risco

Alinhamento

Portanto a Administração dos Ativos envolve



Que por sua vez envolve o balanço entre

DESEMPENHO
RISCO

CUSTO



Acionistas

SustentabilidadeDesempenho



Investidores

Investimentos Retorno



Empregados (Pessoas)

LiderançaEmpoderamento



Segurador (Regulador)

Proteção Compromisso



Mas onde vivem os negócios?

Na Alta Administração,
Direção e controles

No ambiente de 
chão de fábrica,

Ativos e Engenharia

É preciso uma conexão
Entre a direção e os conselheiros

e a base de ativos.



Manutenção
Confiabilida-

de
Correção de

Falhas

Logística
Programas

de
Capital

ROCE
Sobressalen-

tes
TIC / ERP

Banco de 
Dados

3. Afinal, o que é Gestão de Ativos?



Como preencher o abismo dos negócios?

Na Alta Administração,
Direção e controles

No ambiente de 
chão de fábrica,

Ativos e Engenharia

É preciso uma conexão
Entre a direção e os conselheiros

e a base de ativos.



• Um novo paradigma formulado pelas normas ISO-55.00x

• Foco em alcançar os objetivos organizacionais estratégicos

• Gerenciar os ativos considerando o VPL do seu ciclo de vida (LCC)

• Tomar decisões baseadas em critérios aprovados de Valor e Risco

• Alinhar o “mundo” da manutenção com “mundo” das finanças e das 
decisões estratégicas

• Integrar e inter-relacionar as várias funções (silos) das organizações

• Permitir que as Partes Interessadas entendam as opções disponíveis.

Gestão de Ativos



Gestão de Ativos

não é o mesmo que

Gerenciar ativos !!!

Vamos repetir em voz alta ...



Gestão de Ativos

Foca no que os ativos podem fazer pela 
organização

Gerenciar ativos !!!

Foca no que a organização faz nos 
Ativos
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Vamos repetir em voz alta ...



• I.S.O 55001 = Sistema de Gestão aplicado à Gestão de Ativos 
(SGA)

• I.S.O 55001 não fará Gestão de Ativos por vocês.

• I.S.O 55001 foca no que é necessário, mas não “COMO”

• Alinhamento e Estratégia acima de Planos/Procedimentos...

• Liderança, Liderança e Liderança  - Cultura
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Aprendizagens Importantes



4. Questões Centrais

ESTRUTURAS

ATIVOS

Geração de Valor

Alinhamento

Garantia



Foco na Geração de Valor: 

Um compromisso com 

resultados mensuráveis 

Valor: 

Ativos existem para 

fornecer valor

Estrutura - Ativos



Definição de Valor



Criação de Valor - Estratégias



Capabilidades: 

Funções inerentes de 

uma organização ou 

de um ativo físico

Alinhamento:

Transformar intenções estratégicas e 

resultados desejados em planos, 

atividades e ações … ao longo do 

ciclo de vida dos ativos

Estruturados – Processos e Procedimentos



Você reconhece este problema?

Nível Estratégico: 
Valores organizacionais não 

compreendidos

Nível Tático: 
Silos e desalinhamento 

entre funções e processos

Nível Operacional: 
Atividades sem sentido, falta 

de compromisso com os 

valores e a estratégia



Você reconhece este problema?

Nível Estratégico: 
Valores organizacionais 

sendo utilizados

Nível Tático: 
Integração e alinhamento 

entre funções e processos

Nível Operacional: 
Atividades alinhadas com os 

Valores organizacionais e 

com a Estratégia



Nível de Garantia: Nível 

mensurável de confiança 

numa capacidade

Garantia:

Melhoria contínua do 

desempenho dos Ativos

e do Sistema de Gestão

Gestão de Riscos

Governança e Controle – Sistema de Gestão



Maximização da criação de Valor

Prevenção da destruição de valor

Foco 
Estratégico

Gestão de 
Riscos



Liderança: influenciar as pessoas

- rumo a uma visão e a um propósito

- para atingir resultados

- para trabalhar em equipe

- através do exemplo.

Liderança e Cultura são 

determinantes na produção de 

valor

Estruturante – Liderança e Cultura



Resultados (Disponibilidade) de Longo Prazo

5. Desafios para a Gestão de Ativos



Benchmark pela Comissão ABNT CEE-251 em 
Gestão de Ativos



Iniciadores

Causas

• Falta de planejamento
• Falta de alinhamento entre estratégia e 

operação
• Falta de critério de alocação de CAPEX
• Falta de integração entre as funções

Consequências

• Fatalidades
• Baixo desempenho dos ativos
• Desalinhamento entre indicadores 

(operacionais e estratégicos)
• Custos elevados e não cumprimento do

orçamento
• Falta de competitividade
• Processos sem capabilidade e isolados

Visão

• Otimização no Ciclo de Vida dos Ativos
• Guias corporativos
• Redução de custos sem perda de confiabilidade



Resultados

Processos otimizados

Melhorias na execução das atividades 
de rotina

Melhorias no desempenho dos equipa-
mentos

Disseminação da cultura e do conceito
da Gestão de Ativos

Economia de R$ 30 Milhões de CAPEX
e OPEX em 18 meses

Potencial adicional
De R$ 65 MM

Redução anual de R$ 10 MM com aquisição de sobressalentes 

Aumento de OEE
na frota de eqptos
móveis em 2 anos

Aumento do tempo
Médio entre falhas
(MTBF) dos eqptos
móveis

Aumento da pro-
dutividade anual
dos equipamentos
gargalos.



Resultados

Redução de paradas não planejadas

Racionalização dos planos de 
manutenção com a redução de HH

Disponibilidade das plantas

Padronização das atividades de manutenção

Foco em manutenção e não só operação

Melhor resultado operacional e financeiro

Aumento da capacitação das equipes

Redução do
orçamento de

CAPEX

Redução nas
Taxas de seguro

Redução no
número de

paradas forçadas

R$ 7,2 MM de custos evitados em 2013

Prêmio de reconhecimento pelos resultados de 
segurança



Resultados

Melhorias significativas no desempenho dos ativos

Consolidação da estratégia de manutenção baseada na 
engenharia de confiabilidade

Contribuição significativa para os resultados financeiros:

1T15 Redução de US$ 17MM em materiais e serviços
e US$ 7 MM em custos de manutenção

2T15 Redução de US$ 13MM em materiais e serviços
e US$ 24 MM em custos de manutenção

4T15 Redução de US$ 45MM em materiais Redução dos custos de
manutenção

Redução de materiais e 
serviços



6. Conclusão

Por que adotar a Gestão de Ativos?

Porque faz sentido para a boa 
gestão dos negócios



Perguntas?



OBRIGADO!


