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Como sabemos, gestão de ativos consistem em boas práticas de manutenção e conservação
de equipamentos que beneficiam o ganho da eficiência da planta. Parte das tarefas
envolvem garantir a integridade dos equipamentos, adotando ações preventivas e preditivas
de manutenção. Basicamente, a gestão de ativos tem como objetivo o compromisso
de melhoria contínua dentro de uma organização.

A gestão de ativos é uma estratégia indispensável no planejamento de qualquer instituição.
Isso porque é preciso que os objetivos sejam definidos, assim como os indicadores-chave de
desempenho dos ativos, para que seja feita a definição de valor como um todo.

Introdução



Hospital BP • Mais de 150 mil m2 de área construída total

• Mais de 5 mil médicos ativos

• Mais de 220 mil clientes por ano

• 935 leitos, sendo 216 de UTI  e 20 unidades de UTI 
semi-intensiva

• 36 salas de cirurgia

• 8 mil consultas no pronto-socorro por mês, em média

• 5 milhões exames realizados a cada ano

• 17 mil consultas médicas realizadas a cada mês

• Média Mensal de 10.000 Ordens de Serviços

• 2° maior parque de elevadores (Hospitalar) da 
América Latina com 55 elevadores, chegando a 70 
nos próximos anos.

• 3.000 TRs instalados, por volta de 2800 
equipamentos de Climatização

• 12 geradores de Energia (10.130KVA)





163 anos de existência.

Cultura Paternalista.

Falta de Padronização.

Falta de Processos.

Ausência de Liderança.

Baixa Capacitação.

Grande Quantidade de Funcionários.

Resistencia à Mudanças

Desafio



Mudança de Marca: Como parte de uma estratégia de reposicionamento no mercado, a

Beneficência Portuguesa de São Paulo anuncia sua nova marca institucional, que sintetiza uma nova

segmentação dos serviços oferecidos. (2016)

Desafio



Então...



Os dois focam em aumentar a confiabilidade e eficiência das máquinas de uma

operação durante seu tempo de funcionamento, mas são conceitos distintos:

Manutenção: É o gerenciamento das atividades relacionadas aos reparos e substituições

das máquinas, ou esforços para evitá-los. Essencialmente, administrar a manutenção para

prevenir mais manutenção.

Um trabalho de manutenção bem planejado e executado permite extrair o máximo do ativo,

e a equipe age de forma preditiva para evitar falhas e diminuir intervenções não planejadas

ou emergenciais.

Manutenção x Gestão de Ativos 

https://tractian.com/blog/o-que-e-confiabilidade-guia-definitivo-2021


Gestão de Ativos: A Gestão da Manutenção é um tópico da Gestão de Ativos — ou Asset

Management, que abrange muito mais. Gerencia todo o ciclo de vida dos ativos, desde o 

momento da tomada da decisão de compra de uma nova máquina, até depois do descarte.

Conduz todos os ativos ao custo planejado durante todo o ciclo para que, ao final, tenha 

fornecido o máximo de valor possível e o descarte aconteça adequadamente. Também auxilia 

na tomada de decisão com reforma, descarte ou substituição das máquinas.

Manutenção x Gestão de Ativos 



RETORNO: Ativos existem para fornecer valor para a organização.

RISCOS E OPORTUNIDADES: A identificação e avaliação dos riscos e oportunidades dos ativos

críticos e sistema de utilidades é a base para o nosso plano de gestão de ativos. Buscamos

atingir os objetivos organizacionais a partir de decisões técnicas e financeiras fundamentadas

na gestão de riscos.

Princípios



DESEMPENHO: Somente atendendo aos propósitos requeridos e buscando elevados padrões

de desempenho poderemos melhorar o atendimento aos requisitos de nossos clientes e

outras partes interessadas.

ALTA DISPONIBILIDADE: Considerando que nosso propósito é Valorizar a Vida, lidamos com

aspectos onde a alta disponibilidade é fator preponderante para o suporte ao negócio e

experiência dos clientes

Princípios



LIDERANÇA: A liderança nos locais de trabalho é fator determinante para a obtenção de

valor. Lideramos pelo exemplo, continuamente engajando as pessoas na busca dos objetivos

de gestão de ativos.

MELHORIA CONTÍNUA: Estamos comprometidos com a melhoria contínua do nosso sistema

de gestão de ativos. Trabalhamos para o sucesso no atendimento aos nossos objetivos

organizacionais e para o nosso crescimento sustentável buscando continuamente otimizar o

uso dos nossos ativos.

Princípios



Processos



• Gerenciamento de Recursos

• Comunicação

• Gestão Estratégicas de Ativos (Plano Diretor)

• Aquisição (Conforme Necessidades)

• Manutenção

• Gerenciamento Operacional (Ciclo de Vida)

• Apoio Operacional (Suporte ao Usuário)

• Especificação

• Gestão do Negócio (Contexto Organizacional)

• Gestão de Competências



Ampliação da oferta de climatização sem aquisição de novos ativos num cenário de Pandemia
(Overhall e aquisições de equipamentos eficientes).

Mapeamento da rede de distribuição de gás, identificado erro nas medições. Reembolso 2,5M

Aplicação e Resultados

Reativação de um poço profundo, redução do custo da água.

Migração para o Mercado Livre de Energia. Economia de 7M no primeiro ano.

Cancelamento de contratos, com aproveitamento da Mão de Obra interna.

Terceirização de atividades de baixo valor agregado



Triplicado a oferta de Oxigênio durante a Pandemia.

Unificação das Engenharias de Manutenção, Obras e Facilities.

Aplicação e Resultados

Unificação das Oficinas de Manutenção.

Automação e monitoramento de sistemas críticos.

Redução de 30% na geração de Ordens de Serviços.

Qualificação Técnica da Mão de Obra.



Gestão Participativa (Pulse) Custos direcionados aos CC Planejamento

Aplicação e Resultados

Em 48 meses economia em torno de 13M



Evolutrix (Automação dos leitos)

Manutenção baseada em confiabilidade

Futuro Já!

Sistema Integrado (JCI, Qualidade, ONA, ISO 14001)





Muito obrigado!

Ademir.jesus@bp.org.br
11 99524 1239

mailto:Ademir.jesus@bp.org.br

