
O portfólio de Gestão Integrada de Ativos (IAM1) da thyssenkrupp Industrial Solutions foi 
projetado para gerar mais valor a partir dos ativos físicos dos clientes no setor industrial, 
de infraestrutura e de energia. Esse trabalho envolve realizar o potencial não explorado 
da planta e implementar novas soluções que agreguem valor. E isso é possível por meio 
de um melhor desempenho, maior vida útil dos equipamentos e custos otimizados  

Vantagens dos serviços 
• Melhor desempenho e maior ciclo de vida da planta  

 a custos competitivos 

• Melhoria de segurança, confiabilidade, disponibilidade, 

 produtividade, vida útil e eficiência dos ativos físicos 

• Maiores retornos sobre o capital empregado 

engineering. tomorrow. together. 

O serviço de orientação técnica IAM é projetado para clientes que 
identificaram alguma deficiência na organização, processos ou 
desempenho da sua gestão de ativos. Essa lacuna pode ter sido 
apontada pelo próprio cliente, durante uma Avaliação de Planta 
realizada pela thyssenkrupp Industrial Solutions ou outro consultor, 
ou ainda introduzida pelo cliente para um propósito específico.  
 
Para realizar a orientação técnica de IAM, uma equipe de 
especialistas em gestão de ativos da thyssenkrupp é estabelecia na 
planta do cliente, normalmente por um período de um a dois anos. 
Essa equipe se envolve em várias funções relacionadas à 
administração, engenharia e supervisão da gestão de ativos e é 
devidamente apoiada por especialistas em tecnologia, processos e 
equipamentos, conforme a necessidade. 
 

A equipe dedicada pode ser alinhada à estrutura de gestão de ativos 
do cliente, das seguintes maneiras: 

• Estrutura paralela: o cliente possui sua própria estrutura de 
gestão de ativos abrangendo os quatro pilares: gestão, 
engenharia, supervisão e execução. A thyssenkrupp dedica uma 
equipe para atuar em cargos predefinidos, com o objetivo de 
fortalecer a atuação dessas funções ou treinar a equipe do cliente. 

• Estrutura integrada: o cliente identifica determinadas lacunas em 
sua própria organização. Esses cargos e funções nas camadas de 
gestão, engenharia e supervisão são ocupados e desempenhados 
por especialistas da thyssenkrupp. Posteriormente, esses cargos 
são assumidos pela equipe do cliente de forma gradativa ou 
descontinuados, conforme o caso. 

• Liderança e gestão completa: o cliente pode decidir ter, de forma 
independente ou por meio de outra contratada, uma estrutura 
dedicada para a supervisão (parcial ou total) e execução de 
funções de gestão de ativos. A thyssenkrupp fornecerá a estrutura 
completa para a gestão, engenharia e supervisão (se necessário). 
Nesse caso, a thyssenkrupp se encarrega de gerenciar a estrutura 
do cliente ou contratada no local.  

Gestão Integrada de Ativos   
Orientação Técnica 
Gerando mais valor a partir dos ativos físicos dos nossos clientes 

• Implantação baseada em atividades: é estabelecida uma equipe 
de especialistas da thyssenkrupp na planta do cliente para 
implementar e fornecer treinamento para uma solução específica. 
Por exemplo, a implementação ou otimização de CMMS, 
otimização de processos de gestão de materiais, gestão  de 
manutenção, programa de desenvolvimento de competências etc. 

 

Um objetivo importante do serviço de orientação técnica IAM é 
desenvolver a organização da gestão de ativos do cliente para, 
eventualmente, gerir, executar, controlar e melhorar de forma 
autônoma as funções de gestão de ativos. 

Contatos:  
 
+55 31 3649-5100 
thyssenkrupp Industrial Solutions 

Centro de Serviços Santa Luzia (MG) 

service.br@thyssenkrupp.com 

 
 
+55 94 3352-7000 
thyssenkrupp Industrial Solutions 

Centro de Serviços Carajás (PA) 

service.br@thyssenkrupp.com 

1) IAM: Integrated Asset Management 



Serviços 360°  
Soluções em serviços durante todo o ciclo de vida de sua planta 

engineering. tomorrow. together. 

Somos especialistas no fornecimento de peças de 
reposição e de desgaste durante toda a vida útil 
de sua fábrica, na hora certa e com a qualidade 
certa. 

Fornecimento de peças sobressalentes 

• Todas as peças sobressalentes e componentes para o seu ativo 

com qualidade OEM 

• Tecnologia de ponta com funcionalidade garantida 

• Programas contratuais atraentes e acordos de fornecimento 

Soluções para peças de desgaste  
• Desenvolvimento de peças de desgaste de acordo com suas 

necessidades 

• Soluções individuais em termos de qualidade e desempenho 

• Conceitos inovadores de peças de desgaste 

Soluções avançadas para peças  
• Projeto e fabricação de peças sobressalentes individuais 

• Desenvolvimento contínuo de peças sobressalentes e 

componentes para aumentar o desempenho da sua planta 

• Peças sobressalentes e de desgaste para plantas originalmente 

não desenvolvidas pela thyssenkrupp 

 

Ao longo do tempo, as demandas mudam. Para 
atendê-las, oferecemos soluções personalizadas 
para revamps. 
 

Análise, engenharia e fabricação 

• Análise das condições e avaliação ambiental da planta  

• Estudos de viabilidade 

• Engenharia básica, levantamento de campo e detalhada 

• Fabricação de equipamentos individuais 

Melhorias em plantas 
• Soluções personalizadas de reformas e modernização 

• Ampliações de capacidade para eliminação de gargalos 

• Melhoria da eficiência através de modernização e atualizações 

• Redução de emissões 

• Atualizações de segurança e integridade 

• Melhoria da confiabilidade 

Reformas EPC 
• Execução de projetos complexos de reformas e paradas 

• Execução de projetos de reforma na modalidade EPC  

• Modelos customizados de risco e participação nos lucros 

Gestão de paradas 
• Gestão de paradas de manutenção 

Peças Sobressalentes 

Reformas e paradas 

Oferecemos assistência local para reforma de peças 
sobressalentes e de desgaste, ou em casos de 
necessidade de manutenção e assistência. 

Inspeções técnicas 
• Inspeções programadas de máquinas e componentes 

Reparos e suporte de campo 
• Suporte local em tempo integral e assistência após a entrega do 

equipamento 

• Identificação de falhas e reparos de emergência em componentes 

• Instalação e desmontagem 

• Ajustes e alinhamentos de equipamentos 

Serviços de oficina 
• Fabricação local de peças sobressalentes 

• Reequipagem e fornecimento de componentes da thyssenkrupp e de 

terceiros 

Treinamento de operação e manutenção 
• Cursos de operação e manutenção 

• Treinamento para todas as áreas do portfólio da thyssenkrupp 

• Utilização de especialistas em produtos dentro da rede global da 

thyssenkrupp  

  

 

Oferecemos uma abordagem holística de gestão 
de ativos, visando reduzir as despesas 
operacionais de sua planta.  
 

Consultoria 

• Avaliação da eficácia e eficiência 

• Mapeamento de processos e análise de falhas 

• Implantação e supervisão de medidas de melhoria 

Orientação técnica 
• Implementação de medidas de melhoria 

• Melhoria técnica de máquinas e componentes existentes 

• Análise estratégica e planejamento futuro 

• Melhoria de processos e procedimentos 

Contratos de operação e manutenção 
• Administração terceirizada completa ou parcial de atividades de 

manutenção e/ou operações 

• Soluções completas de operação e manutenção, incluindo peças 

(opcionais) e consumíveis 

• Modelos de negócios personalizados com foco em acordos 

ganha-ganha  

Serviços de campo e oficina 

Gestão de ativos 


