
GESTÃO DA MANUTENÇÃO
LUCROS REAIS PARA O SEU NEGÓCIO



O QUE É GESTÃO DE MANUTENÇÃO

 A gestão da manutenção é responsável por supervisionar 
regularmente o funcionamento de máquinas, equipamentos, 
instalações etc. Quando a gestão da manutenção é feita de ma-
neira eficiente, paradas obrigatórias por conta de equipamentos 
quebrados são evitadas, assim como diminui-se o risco de des-
perdício de dinheiro em procedimentos de manutenção pouco 
eficientes.

 O principal objetivo da manutenção industrial é programar 
o trabalho de forma eficiente, controlando os custos e garantindo 
uma produção de qualidade. A falta de uma gestão de ma-
nutenção pode trazer vários problemas para a indústria, tais 
como:

 - Aumento de custos: com maquinário, ferramentas e ma-
nutenção;
 - Menor lucro;
 - Maiores riscos de acidentes de trabalho;
 - Atrasos na entrega, gerando insatisfação do cliente;
 - Atrasos em todo o processo de produção.



TIPOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

 Como agora você sabe a importância de gerir a 
manutenção da sua empresa, é importante con-
hecer os principais tipos de manutenções.

 Os termos podem parecer confusos por serem 
parecidos, mas você vai ver que na prática não é 
bem assim.

 A Manutenção Planejada se divide em: ma-
nutenção preventiva, preditiva e corretiva.

 A seguir iremos explicar um pouquinho mais 
sobre cada uma delas.



MANUTENÇÃO PREVENTIVA

 A manutenção preventiva é aquela feita para reduz-
ir e evitar falhas no equipamento.

 Ela envolve tarefas como: inspeções e substitu-
ições de peças, ou reformas das máquinas. A ma-
nutenção preventiva também ajuda a monitorar o des-
gaste natural dos equipamentos. Ou seja, a sua empresa 
fica prevenida e corre menos riscos de paradas não pro-
gramadas ou falhas de equipamentos, o que pode afetar 
a produção.



MANUTENÇÃO PREDITIVA

 A manutenção preditiva é feita como medida 
para analisar, através de dados ou instrumentos es-
pecíficos, o desempenho de cada máquina ou equi-
pamento.

 Esses dados ajudam a prever a deterioração 
dos equipamentos, o que possibilita a antecipação 
de possíveis falhas que podem prejudicar o funcio-
namento.
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MANUTENÇÃO CORRETIVA

 A manutenção corretiva serve para corrigir alguma 
falha. Uma vez que a falha é esperada, ela se torna es-
sencial para que já seja possível planejar os recursos 
necessários e corrigir antes que aconteça.

 Esse tipo de manutenção pode ser adotada por 
diversos fatores positivos, principalmente para:

- Possível parada repentina de trabalho da equipe;
- Mais segurança para a empresa e para o colaborador;
- Melhorar o planejamento dos serviços.



VANTAGENS DA GESTÃO DA MANUTENÇÃO

 Mais do que conhecer os conceitos da Gestão 
da Manutenção, é importante saber como levar 
esses processos para dentro da sua empresa. 

 Por isso, apresentamos a seguir, as vantagens 
em gerir a manutenção e aumentar seus lucros. 
Confira.



1.  EFICIÊNCIA NO TRABALHO

 A gestão da manutenção é essencial para o suces-
so e a eficiência no trabalho de qualquer colaborador e 
empresa, afinal, manutenções mal organizadas podem 
atrasar a sua empresa e seus colaboradores.

 Por exemplo, já pensou no tempo em que o seu co-
laborador vai gastar corrigindo o problema de uma 
máquina grande ao invés de se dedicar ao que real-
mente importa?

 Com um bom planejamento dos processos da em-
presa, o trabalho do seu colaborador, e o seu também, 
se torna ativo e eficaz.



2. MELHORAR O AGENDAMENTO DE TAREFAS

 Imagine só: sua empresa necessita de uma 
máquina de transporte para transportar os produtos 
para o caminhão, por exemplo, mas as duas estão 
necessitando de manutenção.

 E agora?

 Quando você faz a gestão da manutenção das 
suas máquinas eficientemente e fica por dentro dos 
prazos, consegue priorizar as manutenções mais 
importantes, e exemplos como esses podem ser 
evitados.

 O agendamento de tarefas pode ficar muito 
mais fácil quando você fica por dentro dos proces-
sos e as atividades que os seus colaboradores pre-
cisarão executar. 
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3. CONTROLE DE CUSTOS

 Quando você tem uma boa gerência da ma-
nutenção na sua empresa, os custos são claramente 
reduzidos.

 Afinal, você conta com um processo muito mais 
transparente, no qual pode prevenir uma manutenção, 
evitando erros e estragos.

 A manutenção preventiva é um bom exemplo de 
como isso acontece e como os custos podem ser reduzi-
dos ao ser aplicado.
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QUER MAIS DICAS DE COMO MELHORAR 
SEUS PROCESSOS DE MANUTENÇÃO?


