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A economia global e brasileira vêm sofrendo sérios danos com o agravamento de crises préexistentes. Condições de operação em organizações com uso intensivo de ativos, se tornam
fatores preponderantes na sobrevivência do negócio
... Entretanto, a maioria das organizações ainda utilizam práticas tradicionais para manutenção e
confiabilidade de seus ativos fazendo, com isso, os Custos de Manutenção serem de 25 / 30% do Custo
Operacional Total, não alcançando resultados ótimos para Confiabilidade e Disponibilidade

Comportamentos históricos nas indústrias de
uso intensivo de ativos

▪ Esforços concentrados na redução dos custos
de manutenção
▪ Grande número de ativos operando há
muitos anos
▪ Crescente heterogeneidade da força de
trabalho de campo com diversos parceiros e
fornecedores
▪ Abordagem reativa para a manutenção
(quebrou – conserta) com prioridades a curto
prazo
▪ Gestão de ativos feita através de pacotes de
serviços ou terceirização

CONTEXTO

Modelo de Custo da Confiabilidade

▪ Envelhecimento dos Ativos e
Equipamentos – falha dos ativos
estão causando perda de produção,
diminuição da confiabilidade,
aumentos dos custos, despesas
operacionais e de riscos de
segurança
▪ Assegurar de forma sustentável as
receitas decorrentes da produção
▪ Novas legislações e normas
aplicadas ao setor

Investimentos
1
Custo Total

Investimentos
2

Nível ótimo da
Confiabilidade

custo
das
falhas
Investimentos
para
Confiabilidade

Baixa

Alta
Confiabilidade dos Ativos
(Disponibilidade como % do tempo total)
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Em um caso real, o Custo de Manutenção Planejada mostra ser a melhor opção para
otimização na gestão dos ativos e na eficiência da unidade
Custos ($)
100% do custo de manutenção corretiva

Eficiência da Planta
100% do custo de manutenção planejada

Custo da mant. planejada
Investimento para confiabilidade

Custo da corretiva

Tempo
© 2020 Vaartus Consulting, uma sociedade simples brasileira. Todos os direitos reservados.
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As práticas tradicionais aplicadas à gestão e manutenção de ativos geram desafios há muito
discutidos entre especialistas
CONTEXTO
Desafios Comuns …
▪ Manutenção é vista como um custo operacional indesejável, ao invés de criador de
valor estratégico.
▪ Estratégia de Gestão dos Ativos não está fortemente direcionada por Performance e
Risco.
▪ Em toda a organização não estão definidas estratégias alinhadas à uma Estratégia de
Manutenção para contratação, compras, alienação, controle dos processos e
avaliações diversas.
▪ Dificuldade nas decisões sobre custo vs. benefício no balanceamento entre
produtividade e custos de manutenção.
▪ Filosofia da manutenção inalteradas, apesar do aumento da complexidade dos
equipamentos e da introdução de novas tecnologias.
▪ Excessiva departamentalização das áreas de operação, manutenção, segurança (pessoal
e ambiental) e engenharia acarretando o não compartilhamento do conhecimento e a
falta de sinergia nas ações.
▪ Uso reduzido de tecnologias modernas e integradas para monitoramento, verificação
de condições, e confiabilidade.
▪ Baixo desempenho técnico e elevados custos de estoque de peças constituem alto % dos custos operacionais.
▪ Uso limitado de estratégias específicas ou de avaliação OEE(Overall Equipment Effectiveness = Eficácia Global de Equipamentos) baseados no perfil de riscos & custo
da indisponibilidade.
▪ Baixa maturidade na avaliação, seleção e execução de contratos baseados em performance com os prestadores de serviços.
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A quantificação dos potenciais benefícios deve ser feita utilizando os indicadores de
performance existentes mais adequados
CONTEXTO
Fontes de Valor
Alavancas de Valor
Aumento da
Receita

Fontes de Valor
▪

Aumento da Produção
Própria
Mão de
Obra
Terceira

Aumento do
ROIC

▪
▪

Aumento da Produtividade
Redução de Horas Extras

▪

Aumento da Produtividade / Qualidade
Redução de Horas Extras

▪

▪
▪
▪
▪

Redução do Estoque Imobilizado
Decisão acertada de Make vs. Buy
Menor Preço de Aquisição
Modelos de gestão e custo dos
estoques

Insumos e Infra

▪
▪

Eficiência Energética
Otimização de processos de manutenção

Otimização de
Investimentos

▪
▪

Governança para definição, planejamento, execução de investimentos
Análise de investimentos

Redução de
Investimentos

▪

Racionalização de investimentos em capacidade através do aumento
da eficiência operacional

Redução
de Custos
Compras e serviços

Redução Capital
Empregado

▪
▪

Aumento da Confiabilidade
Melhoria da Produtividade
Estabilidade operacional
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▪
▪
▪
▪

Otimização de requisitos
Compras no tempo correto
Redução do Custo de Aquisição
Gestão eficiente dos contratos
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Gestão da Manutenção e Confiabilidade de Ativos vem emergindo como um importante, e
ainda pouco explorado, direcionamento para os Acionistas de indústrias de uso intensivo de
ativos.
CONTEXTO
Fontes de Criação de Valor

Novas tendências nas indústrias de
uso intensivo dos ativos
▪ Paradas e custos otimizados pela
aplicação da metodologia RCM
(Reliability Centered Maintenance)
▪ Redução e racionalização dos
investimentos através de extensa
gestão do ciclo de vida dos ativos.
▪ Racionalização e consolidação das
relações de parceria com
fornecedores.

Alavancas de valor
Financeiro

Aumento da
Receita









Confiabilidade dos equipamentos
Satisfação do Cliente
Imagem da Marca
Aumento da Produção (2-3%)
Realização conforme Programação (15-20%)
Custos de Manutenção (3-5%)
Indisponibilidade de equipamentos (1-5%)

Margem
Bruta
Redução de OPEX

▪ Adoção de práticas Lean
▪ Abordagem pró ativa da
manutenção a partir do uso de
diagnósticos remotos e tecnologias
inteligentes de monitoramento.

Receitas
Incrementadas

Exemplos de Benefícios
e Melhorias obtidas

Excelência
Operacional
Eficiência de
Capital

▪ Manutenção como parte
fundamental do fluxo de receita e
satisfação do cliente (passando de
"interno" para "externo").
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Redução do Capital
de Giro & CAPEX
Aplicação de
Capital

 Produtividade da Manutenção(10-15%)
 Horas extras de técnicos (20-25%)
 Ordens de serviços emergenciais (25-30%)
 Custos de Serviços (15-20%)
 Eficiência dos orçamentos (30-40%)
 Custos de energia para operação (5-15%)
 Custos dos processos de compras (15-25%)
 Custos de materiais (5-25%)
 Recuperação de fornecedores (10-20%)

O alinhamento
com a estratégia
global da
organização
produz impacto
direto e
mensurável em
todas as áreas
de valor para os
acionistas.

 Disponibilidade de equipamentos (5-10%)
 Redução de estoque (15-20%)
 Ciclos de reparos (20-30%)
 Vida útil / Idade (15-20%)
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O entendimento dos pilares de geração de valor é fundamental ...

PRODUTIVIDADE

ENGAJAMENTO

• Pressão por redução de custo

• Desenho organizacional alinhado com as prioridades
e propósitos individuais da força de trabalho,
buscando a motivação pessoal

• Avaliação e soluções para gargalos de produção
• Ferramentas e metodologias para aferir
eficiência da gestão de ativos

• Visão clara do caminho de desenvolvimento,
conectado com os objetivos organizacionais e
motivação individual

• Otimização e automatização de processos
repetitívies
• Flexibilização de competências e de capacidades

INOVAÇÃO
• Revisão de modelos operacionais
segundo práticas mais modernas
• Modernas técnicas de avaliação para
aumento da produção sem a
necessidade de compra de novos
equipamentos;

AGILIDADE
• Os novos modelos concorrenciais
estão expondo as limitações das
organizações para ganharem
velocidade e escala

• Redução de burocracias que não
agregam valor ao processo

• Ferramentas e metodologias para
desenvolvimento de inovação
9
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Percorrendo todo o mapa de processo composto pelas atividades “principais” de
manutenção e por processos de suporte ...
Performance
Estratégia
Metas
corporativas

Planejamento e Programação
Metas
manutenção

Inventário
da planta

Priorizar
eqptos

Avaliar
impactos
operacão

Estrategia
de Mto.

Elaborar
Plano Mto.

Rotina

Definir
recursos e
documentação

Paradas

Execução

Alertas e
pedidos

Controle

Falhas
Programação

Preparação

Program.
semanal

Realização
de serviços

Testes e
operação

Registros e
Indicadores
Análises
de desvios

Manutenção Corretiva
Manutenção Preventiva (Tempo e condição)

Inspeções Preditiva, sensitiva e operacional
Manutenção de melhorias e prevenção de manutenção

Gestão de Pessoas
Diagnóstico

MO
Contratada

MO
Própia

Gestão de Materiais
Planej. de
material de
manut.

Gestão de
estoques

Identificação da
Situação Atual
Definição
de Ações

Relatórios
e históricos

Logística
e infra
Inventario de eqptos
e Infra

Gestão da
Eficiência
Energética
energia
Metas e
indicadores

Disponibilidade
Desenvolvimento
e Treinamento

Gestão
Contratos

Operação e
logística

Gestão de
fornecedores
.

Reserva/
Entrega

Gestão de
Eficiência
Energética

Processos de suporte
Recursos Humanos

TI
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Suprimentos

Finanças

Sistemas (SMS)

Engenharia
10

O processo de diagnóstico proposto, considera um Modelo de Avaliação de Capacidades,
que inclui processos de negócio e aspectos de tecnologia

Estratégia e finanças dos Ativos

Estratégias específicas para
manutenção de máquinas e
equipamentos

Configuração do modelo de
manutenção

Estratégias de Outsourcing e gestão de
parcerias e de fornecedores

Monitoramento
de
performance
de
equipamento

Shutdown
Management

Planejamento
e
programação
de
manutenção

Execução da
manutenção

Gestão da Cadeia de Suprimentos
Configuração da
rede de
Suprimentos
Cotação e
compras

Cuidados
com
operadores e
serviços de
campo

Gestão de
planejamento de
materiais
Execução
Logística
Gestão de
Garantias

Saúde, Segurança e Meio ambinete – (SMS)
Gestão da performance, Analytics e Melhoria contínua
Gestão de capacitação e organização

Engenharia
Desenho para
manutenção e
confiabilidade

Tecnologias habilitadoras

Integração de dados e Gestão da informação dos ativos
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Gestão de
configuração de
ativos

Gestão da
mudança (GM)
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Temos uma abordagem completa com ferramentas desenvolvidas para auxiliar nossos clientes
em um diagnóstico abrangente que ajuda a determinar o caminho para a confiabilidade e
manutenção de ativos de alto desempenho
Asset Reliability & Maintenance Management Diagnostic Toolkit, é um conjunto de ferramentas de diagnóstico e análise que podem ser
aproveitadas para identificar objetivamente as principais áreas de oportunidade para nossos clientes
Como funciona?
▪
▪
▪
▪
▪

Conjunto de ferramentas analíticas de diagnóstico
Avaliação Qualitativa e Quantitativa
Otimizador de risco e confiabilidade para equipamento alvo
Repositório da experiência do cliente, práticas padrão da indústria e benchmarks
Foco em resultados estratégicos e direcionais

Modelo de Avaliação
de Capacidades

Processos de
manutenção

Criterios de
avaliação

Metodologia proposta
Entrevistas
com cliente e
Coleta de
Dados da Base

Realização
de análises
qualitativas e
quantitativas

Estruturação de
Business
Case e desenho
de Roadmap

▪ Metodologia formal e estruturada de 4 estágios
▪ Análise de imperativos financeiros e operacionais /
estratégicos
▪Verificação de vulnerabilidade vs. Diagnóstico em escala
completa
▪O diagnóstico alavanca as necessidades de implantação

Desenho do
mapa de
recomendações
e priorização

Entregáveis esperados:
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Financial benefits of opportunities are identified, and a business case is created to reflect the investments
required as well as benefits that accrue over the lifetime of improvements. Key metrics like cash flow, NPV,
pay-back period for each opportunity is evaluated.

Service
Strategy &
Offering
Development

— Potential Project Benefits —
Benefit Category
Working
Capital

• WIP/other inventory
reduction
• Finished goods inventory
reduction

Benefit Range

2-6%
3-15%

Baseline $m
40
150

One time cash flow impact
Revenue

Costs

• Increased sales

Service
Offering
Sales &
Marketing

0.8

2.4

4.5

22.5

5.3

24.9

Cost Stream

$ 2MM

1500
20

15

30

2-3%

0.4

0.6

20%
100%

1-2%

10

0.1

0.2

30%

150

7.5

15

25%

Y2

Y3

Y4

III

$ - 2MM

Depot
Repair
Operations

$ - 4MM
$ - 6MM
$2,000

6.1%

10-20%

20
100

2

3-5%

3

5

100%
20%

• Transportation costs

1-3%

30

0.3

0.9

50%

— Metrics Summary —

33.6

3.5 Years
$1.3MM
$18.3MM
20%

4

80.6

5.3%

5.0%

ance
Avoid y
Cost portunit
Op mn
$10

4.5%

4.0%
4.0%

$1,500

3.8%

$1,000

3.4%

3.0%

3.2%
3.0%
$734
$584

2.0%

$458

$443

$500

$370

$336

$322 $322

$315

$276

$269

1.0%

$213
$128
$67
$-

0.0%

$0
2001

2002

2003

2004

2005

Alignment between Design / Mfg & Returns

2008

2009

IV Network
Configurati
on
V
Asset
Disposition

Initiatives Team Structure
Steering
Committee
Project
Management

Tools for better diagnosis and reduction of NTF
Six Sigma Initiative for Process Improvement
Shop Floor scheduling system assessment
Alignment of repairs with parts procurement
Knowledge Management capabilities on repairs.

6.0%

• Distribution costs

2007

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Returns Forecasting & Volume Analysis

Tools and infrastructure

Returns
Avoidance

User Adoption and Reporting Enablement

Y5

7.0%

• Reduced discards

Alignment between Returns & Services Strategy

Pilot launch of new offerings to gauge response

II

Y1

5-10%

Discounted Payback
Three-Year NPV
Five-Year NPV
ROI (3-Year)

$ 4MM

50%

• Reduced inventory
carrying costs (@cost of
capital)

1-2%

Net Cash Flow Stream

$ 6MM
20%

Project
Customer Survey for potential new offerings

Returns
Strategy &
Offerings

$ 8MM

Quick
Win %

• Reduced cancelled
orders
• Reduced obsolescence

Recurring Annual Total

Service
Delivery

Projected
Benefits $m
Low
High

Initiative
I

Benefits Stream

$ 10MM

Annual Warranty Expense / Savings (millions)

Principais gaps de capacidade com potencial de melhoria de resultados
Custo vs. Matriz de criticidade por Gaps
Análise Financeira de Capacidades
Roteiro de realização de valor, com custos e cronogramas
Recomendações finais e próximos passos

Warranty Cost as % of Revenue

▪
▪
▪
▪
▪

Location, volumes and costing analysis.
Data modeling and assessment of locations
In-source / Outsource decision
Consistent strategy for decision making
Finalization of disposition rules
Identification of revenue streams / cost recovery
Alignment with warranty claims and settlement

Project Team
Subject Matter
Experts (1-2
FTEs)

ROLE
◼ Sponsor
progress /
direction
◼ Review /
discuss options
& trade-offs
◼ Make decisions

Analyst Team
(2 FTEs)

ROLE
◼ Facilitate
success of
process
◼ Provide
objective
advice
◼ Bring industry
expertise

Year
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Poucas são as empresas que conseguem realizar transformações de forma ágil, se deparando
com erros que minam o processo de rápida transformação.
• Muitas organizações perdem a relação entre
agilidade e se modelo de entrega, estratégia
e sourcing.

• Busca de Agilidade sem
revistar sua estratégia e
propósito do negocio.

• Apenas o cliente está no
centro da sua estratégia
• Operações muito
fragmentadas

• Falta de mudança ou revisão nos
modelos, levando em consideração
governança e processo
orçamentário

• Não tem alocação de budget ágil
• TI com muita restrição para
implantação de mudanças

2
Agilidade
como Meta e
não como
meio

3
Realizando
mudanças
das
componentes
nos modelos
operacionais

© 2020 Vaartus Consulting, uma sociedade simples brasileira. Todos os direitos reservados.

1
Evitar o
descompasso
nos modelos
de entrega,
negócio e
tecnologia

Como produzir
uma Mudança
de forma
Ágil ?

• Visão ágil com times locais e resolvendo
problemas individuais

5

Promovendo
a mudança
de cultura e
de modelos
de liderança

4
Foco em
arquitetura e
tecnologias
habilitadoras

• Necessidade de mudança de
cultura e adaptação das
lideranças

• Temas de RH não são
adaptados
• Mantem-se os velhos hábitos
(como decisões centralizadas)
que não permite uma
evolução
• Não consideram o legado e os
viabilizadores são utilizados de
forma isolada
• Governança deixada de lado
• Falta de uma arquitetura ágil e que
suporte mudanças ágeis
13

A Vaartus possui metodologia para ações de rápido resultado ....

1

Por onde
começamos

2
3
4
5
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Entrevistas com principais partes envolvidas (Processo, Engenharia, Manutenção,
Suprimentos). Entrevista com alta direção,
Levantamento do histórico dos problemas e confirmar as informações
Mapeamos e verificamos os ativos, peças, máquinas e equipamentos que apresentam
Obsolescência e/ou estão desatualizados e inservíveis.

Verificamos a estratégia e o processo de planejamento e execução da manutenção e
gestão dos ativos
Busca de Causa Raiz dos problemas;
Avaliação de processos, indicadores, sistemas, aderências sistêmicas, nível de
capacitação da equipe responsável
Identificação das rotas de solução;
Validação dos principais Gaps a partir de workshop e webnar com envolvidos
Desenho dos modelos e propostas de solução
Planejamento de ações e priorizações
Apresentação de relatório detalhado com planos de ações
14
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Hoje somos uma consultoria
experiente que, com a mesma
essência, trabalha focada em
deixar um legado de soluções
que geram valor em diversas
organizações. Com este
propósito, inspiramos a formação

de uma equipe multidisciplinar e
comprometida, que partilha
conhecimento e ampla

Juntos desenhamos
soluções inovadoras e
personalizadas,
orientadas a um
crescimento sustentável
e socialmente
responsável, de forma
que nossos clientes se
sintam únicos e
percebam resultado e
excelência em suas
operações.

experiência em diversos setores,
focada no progresso de nossos
clientes.
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Valores da Vaartus
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Produtos e serviços da Vaartus
A Vaartus está preparada para atender as diferentes agendas de uma organização com soluções inovadoras, testadas e comprovadas.

© 2020 Vaartus Consulting, uma sociedade simples brasileira. Todos os direitos reservados.
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Formas de atuação da Vaartus
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Nosso posicionamento

Conhecimento
na definição de
modelos de
negócio
Foco na
agregação de
valor

Equipe
experiente

Qualificação e
credenciais
relevantes

A Vaartus possui conhecimento e experiência, tanto no Brasil quanto no exterior, em implantação de modelos de negócio, realizando
a definição do modelo de atuação, estruturação de áreas e definição de processos, estudos de mercados e estratégia.
Este conhecimento pode ser um acelerador para os desenvolvimento dos seus projetos.

Nossa visão é pautada na agregação de valor para nossos clientes, parceiros, sócios e colaboradores. Nosso foco é no entendimento e
desenvolvimento do Core Business de nossos clientes. Nossos projetos são orientados a resultados e desenvolvidos de forma
independente, provendo aos acionistas uma visão imparcial e livre de conflitos de interesse, aportando boas práticas do mercado.
A Vaartus possui na sua equipe de projetos profissionais experientes que contam com o apoio de diversas áreas especializadas em níveis
nacional e internacional. Nossos líderes de projetos possuem ampla experiência em gerenciamento de projetos nos diversos segmentos de
mercado e são certificados nos principais institutos que consolidam as práticas de gerenciamento de projetos, como o PMI® - Project
Management Institute.

A Vaartus possui experiência e capacidade comprovada na assessoria de projetos de estruturação, desenho de processos, de negócios e
implantação de operações de várias áreas, em níveis global e regional.

Metodologia
flexível e atual

A Vaartus acredita que é fator crítico de sucesso para o desenvolvimento de um projeto de assessoria a flexibilidade de suas
metodologias, representada por processos estruturados, que têm sido utilizados e refinados com sucesso ao longo de sua prática. A
Vaartus colocará à disposição do cliente essas metodologias, que poderão ser utilizadas para a realização dos trabalhos objeto
desta proposta.

© 2020 Vaartus Consulting, uma sociedade simples brasileira. Todos os direitos reservados.
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Fatores de sucesso
FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
Comece bem e mobilize-se
rapidamente

Considere cuidadosamente

• Investir nesta fase inicial estabelece uma base sólida a partir da qual o projeto é lançado, impulsionando o projeto na direção
certa
• Recursos dedicados e qualificados para liderar programas e workstreams
• Participação ativa dos patrocinadores
• Esclarecimento da estrutura da direção e do programa

Estabelecer uma governança clara

• Regras transparentes de envolvimento das partes
• Envolver todas as grandes iniciativas de mudança no quadro (isso deve sobreviver após o programa)
• Seja claro sobre responsabilidades (particularmente entre liderança de programa)

Criar responsabilidade
Planejar pragmaticamente
Seja claro na medição
Incentivar o sucesso
Gerencie proativamente as
interdependências

• Tornar o compromisso com o projeto obrigatório e definir as consequências para os “bloqueadores”/não participantes

• Concentre-se nas áreas que proporcionam o maior impacto
• Priorizar a atividade para oferecer maior valor precocemente
• Estabelecer metas claras e visíveis
• Estabelecer regras de medição não negociáveis
• Recompense os sucessos iniciais, ganhos rápidos para definir o ritmo do projeto
• Traduza os objetivos do projeto em métricas
• Identificar iniciativas inter-relacionadas e áreas de colaboração necessária
• Organizar fóruns regulares (com Patrocinadores) para manter visibilidade real do avanço do projeto
• Preparar o "Plano B" para assegurar que o programa permaneça no caminho crítico (dentro do plano)

Desenvolver contingências
Comandos de seqüência e
gerenciamento de mudanças

• Concordar quais intervenções são necessárias para enfrentar o atraso nas frentes de trabalho

• Assegurar que os planos são totalmente formados e assinados antes da comunicação mais ampla
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