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Ótimas perguntas. Entretanto, encontrar as respostas certas e implementar 
estratégias para abordar essas questões pode ser complicado. Com os nossos 
desafios operacionais diários e as restrições de tempo, parece impossível 
identificar as oportunidades de melhoria e aproveitá-las. Mas a SKF pode 
ajudar. Com base na experiência em produtividade da SKF acumulada 
durante muitos anos, nós podemos ajudá-lo(a) a identificar as oportunidades 
de aprimoramento que renderão resultados finais positivos, e depois, sugerir 
uma estratégia para a implementação de um programa que permita alcançar 
essas oportunidades.

O programa de gestão de lubrificação pode ser definido como a soma de 
todas as atividades executadas em uma determinada instalação para 
garantir que o lubrificante certo seja fornecido na quantidade certa, no 
ponto certo, momento certo e com o método certo.

O programa Gestão de Lubrificação SKF define um processo estruturado 
para ajudar os nossos clientes na elaboração de programa de 
lubrificação eficiente:

• Análise de Necessidades de Cliente SKF: Geralmente implica em um 
dia de avaliação, e propicia uma visão geral sobre a maturidade do 
programa de lubrificação 

• Auditoria de Lubrificação SKF: Avaliação detalhada. Geralmente a 
auditoria dura cinco dias e propicia uma análise completa do 
programa de lubrificação

• Proposta de Aprimoramento: Formulação de atividades específicas
• Projeto e Implementação: Execução das atividades propostas
• Otimização: Reavaliação e implementação das propostas de 

aprimoramento adicionais

Qual é o nível de maturidade do programa de lubrificação real? 
Quais são os nossos principais potenciais e oportunidades de aprimoramento? 
Como devemos alinhar melhor a nossa fábrica com as referências da indústria?

Análise de Necessidades de Cliente SKF - Gestão de Lubrificação
O primeiro passo para alcançar a excelência em lubrificação
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Resultado da Análise de Necessidades de Cliente - Gestão de Lubrificação 
é uma avaliação do nível de maturidade do programa de lubrificação do 
cliente, como também uma identificação dos principais potenciais e áreas 
com importantes oportunidades de aprimoramento (veja Figura 1).

De acordo com o Manual de Ação de Tribologia da IMechE, a Instituição de 
Engenheiros Mecânicos do Reino Unido, investir em um bom programa de 
lubrificação rende um retorno sobre o investimento de até 400%. Um bom 
programa de lubrificação ajudará a prevenir os modos de falhas mais 
frequentes que ocorrem em uma instalação industrial, relacionados com 
a contaminação de lubrificante, degradação química ou contaminação 
cruzada.
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Figura 1: As quatro fases da maturidade de manutenção  
O primeiro passo no sentido do estabelecimento de uma instalação 
de classe mundial começa pelo entendimento de onde você se 
encontra hoje, e com a definição das suas metas para o futuro.
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• Um sumário dos detalhes da configuração inicial
• Um gráfico aranha ilustra uma avaliação de micronível para cada 

pergunta com relação às fases de maturidade (veja o Diagrama 1)
• Uma Matriz de Sumário de Maturidade mostrando uma avaliação de 

macronível para todas as quatro principais facetas do processo AEO 
com relação às fases de maturidade (veja a Tabela 1)

A Análise de Necessidades de Cliente - Gestão de Lubrificação é um processo estruturado de benchmarking. 

O mesmo é composto por 40 perguntas de acordo com o modelo SKF AEO (veja o Diagrama 2). Essas perguntas são 
discutidas durante uma entrevista com a equipe de manutenção responsável pela lubrificação. Geralmente, a entrevista é 
realizada durante uma visita às instalações para ajudar a visualizar as práticas atuais e essa atividade é concluída em 
apenas um dia. Assim que a análise for concluída, você receberá um relatório abrangente que inclui:

Um método progressivo e estruturado de avaliação
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Diagrama 2: O modelo Otimização de Eficiência de Ativos SKF (AEO)

• Elaboração da Estratégia:  Por que e o que? 
Você sabe por que você faz o que faz?  

• Identificar:    O que e quando? 
       Isso tem importância?

• Controle:    Quando e como? 
       Você fez o que você deveria ter feito   
      muito bem?

• Executar:    Como e quem? 
Você sabe o que isso significa?

• Otimizar:    Por que não? 
Você aprende e aprimora?

• Um Gráfico de Desvio Ordenado para ilustrar cada pergunta sobre o 
seu desempenho com relação às médias da indústria

• Conclusões e as próximas ações sugeridas
• E, caso você queira criar um caso de negócio para justificar o seu 

investimento, nós podemos ajudar você a fazer uma estimativa da 
economia potencial que um programa de lubrificação de classe 
mundial representaria

Main facet / Maturity Absent Fire  
ighting

Maintaining Promoting Innovating Not  
applicable

Not  
understood

Totals

Maintenance Strategy 3,97 5,31 3,51 4,91 6,78 0,38 0,16 25,0

Work Identiication 5,6 3,74 2,44 3,39 8,42 1,3 0,12 25,0

Work Control 4,33 2,87 4,41 5,78 6,68 0,83 0,09 25,0

Work Execution 5,02 6,79 3,46 3,61 5,36 0,71 0,06 25,0

Subtotals per choice  
of response 18,91 18,71 13,82 17,69 17,23 3,21 0,43 100,0

Tabela 1: Sumário da Matriz de 
Maturidade  

A tabela mostra o status real da matriz 
de sumário geral de mais de 500 Análises 
de Necessidades de Clientes executadas 
pela SKF.
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Totais

Estratégia de Manutenção 3,97 5,31 3,51 4,91 6,78 0,38 0,16 25,0

Identiicação de Trabalho 5,6 3,74 2,44 3,39 8,42 1,3 0,12 25,0

Controle de Trabalho 4,33 2,87 4,41 5,78 6,68 0,83 0,09 25,0

Execução de Trabalho 5,02 6,79 3,46 3,61 5,36 0,71 0,06 25,0

Subtotais por escolha de 
resposta 18,91 18,71 13,82 17,69 17,23 3,21 0,43 100,0
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Conhecimento, a chave para um programa de confiabilidade 
bem-sucedido

Assim que a análise for concluída e as 
oportunidades de aprimoramento tiverem sido 
identificadas, a nossa equipe irá discutir com você 
os próximos passos necessários para a elaboração 
de um programa de lubrificação de classe mundial. 
Geralmente, isso envolve uma combinação de 
atividades internas, produtos ou serviços que você 
pode já estar usando, juntamente com uma ou 
várias soluções SKF. 

Geralmente, essas melhorias são encontradas em áreas tais como:

Áreas de especialização onde a SKF pode ajudar:

• Treinamento: desenvolvimento de competência e troca de conhecimentos
• Seleção de lubrificação de alto desempenho
• Projeto e implementação de depósito de armazenagem de lubrificantes
• Definição de tarefas de lubrificação
• Revisão da estratégia de manutenção
• Preenchimento de dados EAM/CMMS: registro de ativos, lista de materiais, 
• planos de atividades padronizados, etc.
• Terceirização através de serviços e fornecimentos baseados em 

desempenho
• Contratos (soluções de manutenção integrada da SKF)

• Estratégia de lubrificação
• Processo e práticas
• Documentação
• Técnicas e gestão de técnicas
• Classificação e fornecimento de lubrificantes
• Armazenagem e manuseio
• Planejamento e programação

Ao obter um entendimento abrangente dos requisitos exclusivos da sua fábrica, uma 
Análise de Necessidades de Cliente SKF permite identificar as melhorias que podem 
ajudar você a alcançar excelentes resultados.

• Gestão de dados e relatórios
• Ferramentas
• Programa de análise de óleo
• Controle de contaminação
• Manuseio de resíduos
• Meio ambiente, saúde e segurança (EHS)
• Métrica

Visando as principais  áreas de aprimoramento

® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

© Grupo SKF 2012
O conteúdo desta publicação é de direito autoral do editor e não pode ser reproduzido (nem mesmo parcialmente), a não ser com 
permissão prévia por escrito. Todo cuidado foi tomado para assegurar a precisão das informações contidas nesta publicação, mas 
nenhuma responsabilidade pode ser aceita por qualquer perda ou dano, seja direto, indireto ou consequente como resultado do uso  
das informações aqui contidas.

PUB MP/P2 12405 PT.BR  ·  Novembro de 2012


