
 

 

Gestão de Manutenção: Implantação de FMEA, RCM e CMMS 

ao longo da vida útil 

 

Data: 9th-11th July 2020, Porto, Portugal. 

Local: Novotel Porto Gaia  

Rua Martir São Sebastião Afurada 

Nº de Registo:303 4400-499 

Vila Nova De Gaia,  

Porto,Portugal 

Informações no site: https://www.eduardocalixto.com/2020-training-calendar-process-

industry/portugal-2020-training-calendar/ 

 

Programa 

Um dos maiores desafios em muitas organizações esta relacionada a correta gestão da manutenção, 

que se inicia desde a fase de design do ativo físico através da identificação dos modos de falha e sua 

prevenção, assim como a definição das tarefas de manutenção, permitindo um efetivo programa de 

manutenção preventiva na fase de operação. Para manter a alta performance dos seus ativos físicos, 

é necessário entender os modos de falhas dos equipamentos, como identificá-los através de inspeções 

e como preveni-los através de manutenção preventivas para gerenciar de forma efetiva tais tarefas 

preventivas ao longo da fase de operação. Dessa forma, é preciso a implantação do FMEA para 

identificação dos modos de falhas dos equipamentos desde a fase de design para que as devidas 

tarefas de manutenção ações preventivas sejam definidas. O RCM, também desenvolvido na fase de 

design, tem como objetivo definir todas as tarefas de manutenção para prevenir falhas considerando 

o custo/benefício de cada ação.  A partir da definição de todas as tarefas de manutenção se faz 

necessário um sistema que possibilite o gerenciamento de tais tarefas de manutenção durante a fase 

de operação, assim como as equipes, os estoques de sobressalentes e seu custo. O treinamento 

proposto irá cobrir todos esses tópicos através de teoria e casos práticos além de uso dos melhores 

softwares de FMEA, RCM e CMMS. 

 

Objetivos do treinamento: 

• Aprender como identificar os diferentes modos de falha dos equipamentos, suas causas, 

consequências e modos de detecção; 
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• Aprender a definir as tarefas de manutenção baseado nos modos de falha de equipamentos 

considerando os riscos das falhas; 

• Aprender a relação das tarefas de manutenção e o estoque de sobressalentes; 

• Aprender a relação entre as tarefas de manutenção e custo operacional; 

• Aprender a importância de quantificar as tarefas de manutenção através da Análise RAM; 

• Aprender como implementar as tarefas de manutenção definidas no RCM na gestão de 

manutenção via CMMS; 

• Aprender a gerenciar as tarefas das equipes de manutenção via CMMS; 

• Aprender a gerenciar os estoques de equipamentos via CMMS; 

Livre acesso e material 

• FMEA software: Licença DEMO por 20 dias após o curso. 

• RCM Software: Licença DEMO por 20 dias após o curso. 

• CMMS Software: Licença Demos durante o curso. 

• Livro: Gas and Oil Reliability Engineering: Analysis and Modelling. 

Benefício do Treinamento 

• Aplicação dos conceitos para redução do custo com manutenção corretiva; 

• Aplicação dos conceitos para correta definição das tarefas de manutenção baseada nos modos 

de falhas dos equipamentos; 

• Mitigação de riscos de falhas de equipamentos e redução de perdas de produção e 

indisponibilidade do sistema através da correta gestão da manutenção; 

• Maior efetividade da gestão de tarefas das equipes de manutenção baseado na implantação 

do CMMS; 

• Maior efetividade do estoque de sobressalentes dos equipamentos através da implantação 

do CMMS; 

• Maior efetividade dos custos de manutenção através da implantação do CMMS. 

 

Quem Deve Atender o treinamento? 

• Gerentes de Manutenção; 

• Gerentes Industriais; 

• Gerentes de Operação 

• Engenheiros de Manutenção; 

• Engenheiros de Operação; 

• Supervisores e Técnicos de Manutenção. 

Programa de Treinamento 

Dia 1 

9:00 – 9:30: Módulo 1 - Introdução  

• Introdução do instrutor  

• Introdução dos participantes, expectativas, objetivos  

• Metodologia do curso e apresentação do programa do treinamento. 

9:30 - Módulo 2 – Conceitos de Análise de Modos De Falhas 



• Conceitos gerais da metodologia FMEA, seus objetivos, normas de referências. 

10:00 – Conceitos de risco e criticidade 

• Definição do conceito qualitativo e quantitativo de risco, criticidade (RPN), matrizes de risco, 

critérios de criticidade e mitigação de risco. 

11:00 – Intervalo 

11:10 – Conceito dos diferentes tipos de FMEA: SFMEA, DFMEA, PFMEA e FMEA 

• Análise de Modos de Falhas de Sistema (SFMEA)  

• Análise de Modo de Falha de Design (DFMEA) 

• Análise de Modo de Falha de Processo (PFMEA)  

• Análise de Modo de Falha (FMEA) 

12:00 – Almoço 

13:00 – Gestão de FMEA 

• Gerenciamento da Análise de Modo de falhas desde a preparação até a implantação das 

recomendações. 

14:00 – Relação entre FMEA e FRACAS 

• Utilização dos modos de falhas, causas consequências e modos de detecção definidos no 

FMEA para padronização do sistema de falhas e ações corretivas (FRACAS) utilizado durante 

a fase de operação 

15:00 – Apresentação de Estudo de Casos FMEA 

• Apresentação de estudos de casos práticos de FMEA aplicado a diversos tipos de 

equipamentos como bombas, dutos, equipamentos elétricos dentre outros. 

15:50 - Intervalo 

16:00 – Exercícios Práticos de FMEA – Software XFMEA++ HBM Prenscia Reliasoft 

• Exercícios práticos de FMEA aplicado a diversos tipos de equipamentos como bombas, dutos, 

equipamentos elétricos dentre outros no software XFMEA++ HBM Prenscia Reliasoft. 

17:00 – Fim do primeiro dia. 

 

Dia 2  

9:00: Módulo 1 – Conceitos de Manutenção 

• Introdução dos conceitos de manutenção e os tipos de manutenção. 

10:00 - Módulo 2 – Conceitos de Manutenção Centrada em Confiabilidade (RCM) 

• Conceitos gerais da metodologia RCM, seus objetivos, normas de referências. 

11:00 Intervalo 

11:10 – Módulo 3 – Quantificação das Tarefas de Manutenção 



• Quantificação das tarefas de manutenção definidas no RCM através de modelo de diagrama 

de blocos de confiabilidade para verificação do impacto da manutenção preventiva na 

disponibilidade operacional. 

12:00 – Almoço 

13:00 – Módulo 4 – RCM e estoque de Sobressalentes 

• Avaliação do número de sobressalentes baseado na definição das tarefas de manutenção do 

RCM. 

13:30 – Módulo 5 – RCM e custo de vida útil 

• Avaliação do custo de vida dos equipamentos baseado na definição das tarefas de 

manutenção do RCM. 

14:00 – Módulo 6 – Gestão de RCM 

• Gerenciamento do RCM desde a preparação até a implantação das recomendações. 

15:00 – Intervalo 

15:10 – Módulo 7 – RCM e Gestão de Ativos 

• Implantação das recomendações do RCM na gestão de ativos. Visão geral do processo de 

gestão de ativos e da gestão de manutenção como parte da gestão de ativos. 

16:00 – Apresentação de Estudo de Casos e Exercícios Práticos de RCM – Software RCM++ HBM 

Prenscia Reliasoft 

• Apresentação de estudos de casos práticos de RCM aplicado a diversos tipos de equipamentos 

como bombas, dutos, equipamentos elétricos dentre outros no prática no software RCM++ 

HBM Prenscia Reliasoft. 

17:00 – Fim do segundo dia. 

 

Terceiro Dia 

9:00 - Módulo 1 – Gestão de Manutenção e CMMS  

• Introdução do a gestão de manutenção e aplicação do CMMS para implantação das tarefas de 

manutenção definidas no RCM no CMMS, 

• Gestão de tais tarefas de manutenção no CMMS 

• Gestão de estoque de sobressalentes no CMMS 

• Indicadores de Desempenho 

10:00 - Módulo 2 – Conceitos de PHM 

• Introdução a PHM através de aplicação de conceitos e exercícios práticos. 

11:00 Intervalo 

11:10 – Módulo 3 – Apresentação de Estudo de Casos e Exercícios Práticos de CMMS – Software 

Aladdin from SGE. 



• Apresentação de estudos de casos práticos de gestão de manutenção no CMMS software 

Aladdin  

12:00 – Almoço 

13:00 - Módulo 4 – Apresentação de Estudo de Casos e Exercícios Práticos de CMMS – Software 

Aladdin from SGE. 

• Apresentação de estudos de casos práticos de gestão de manutenção no CMMS software 

Aladdin  

17:00 – Fim do terceiro dia. 

 

 

ECC é uma empresa reconhecida pela Society for Maintenance & Reliability Professionals (SMRP) 

como aprovado prover de educação continuada alinhado com os principais tópicos relativos a 

engenharia de confiabilidade, Manutenção e gestão de ativo físico. 

 


