Estudo de Caso

ACUMULADORES MOURA (Unidade 04) implanta SIGMA - Software Grátis
de Manutenção através do BATALHÃO DE IMPLANTAÇÃO SIGMA
Levando em consideração o objetivo de tornar a manutenção estratégica foi tomada a importante
decisão de implantar o SIGMA na UNIDADE 4 da empresa ACUMULADORES MOURA localizada em
Belo Jardim - PE, como a ferramenta que permitirá a globalização e a organização da informação,
assim como toda gestão de apoio do PCM. A implantação do SIGMA - Software Grátis de
Manutenção foi realizada através do Batalhão de Implantação SIGMA, que atuou por 15 dias na
Moura, tempo suficiente para a conclusão dos trabalhos de implantação!

A EMPRESA
A Moura é uma empresa que se destaca pela
longevidade dos seus relacionamentos. Uma
poderosa sinergia de pessoas envolvidas na busca
por aperfeiçoamento dos produtos, dos serviços e
das formas de gerenciar suas operações. Esta
vocação natural para construir sólidos
relacionamentos se reflete no crescimento de sua
participação nos mercados de baterias automotivas,
tracionárias, estacionárias e náuticas.

ACUMULADORES MOURA
Principal fornecedora para a frota de
veículos em circulação na América do Sul.
Possui 5 plantas industriais e 62 centros de
distribuição comercial no Brasil, Argentina
e Porto Rico.

Uma visão mais objetiva revela um empreendimento com resultados crescentes em várias
dimensões do negócio. A Moura possui cinco plantas industriais e 62 centros de distribuição
comercial no Brasil, Argentina e Porto Rico, além de distribuidores independentes que atendem a
toda a região do Mercosul e parte do continente europeu. É a principal fornecedora para a frota de
veículos em circulação na América do Sul. Como resultado da excelência na fabricação e
distribuição de baterias, a Moura tem conquistado importantes prêmios de qualidade das
montadoras líderes da indústria automobilística.
Outros aspectos que se destacam são as parcerias tecnológicas com fabricantes europeus.
No final dos anos 90, esses investimentos resultaram na diversificação das suas linhas para a
produção de novas categorias de acumuladores, além da linha automotiva. As baterias
tracionárias, estacionárias e náuticas que passaram a ser produzidas pela Moura incorporaram
diferenciais relevantes de desempenho e atendem às mais exigentes aplicações de logística, nobreaks, energia solar, náuticas e de telecomunicações.
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SIGM A
SOFTWARE GRÁTIS DE MANUTENÇÃO

O SIGMA - Software Grátis de Manutenção, é uma poderosa ferramenta para o PCM Planejamento e Controle da Manutenção para indústrias de todos os ramos e
quaisquer empresas nas quais se faça necessário a implantação do PCM, tais como
hotéis, hospitais, shoppings centers, empresas prestadoras de serviços de
manutenção predial ou industrial, assistências técnicas, etc.
Conta atualmente com mais de 10.000 usuários a nível nacional, desta forma sendo
considerado o Software de Manutenção mais utilizado no país.

ACESSE www.redeindustrial.com.br

Estudo de Caso
ANÁLISE DAS NECESSIDADES
Dentro do Sistema de Gestão Matricial utilizado na Unidade 04, observou-se a necessidade de
tornar o tema de manutenção estratégico, para que desta forma fossem minimizadas as perdas do
processo metalúrgico com melhorias, padronização de atividades e fortalecimento do trabalho em grupo.
As diretrizes do TPM que são orientadas pelo Pilar de MP, serviram de modelo para este projeto, que em
linhas gerais adotou como principais ações: (1) Fortalecimento da Estrutura do PCM; (2) Troca do software
de Gestão da Manutenção; (3) Fortalecimento da Manutenção Planejada.
O setor de PCM foi instituído na Unidade 04 como o objetivo de centralizar as informações de
manutenção e apoiar as UGB’s (Unidades Gerenciais Básicas) com boas praticas de Gestão. Sob sua
responsabilidade, ficarão as seguintes atividades:Gerenciar os Indicadores de Manutenção; Intervir nas
anomalias do sistema de manutenção; Estratificar e apontar melhorias nas áreas; Coordenar as atividades
de Manutenção corretivas, preventivas e preditivas; Diagnóstico das áreas para levantamento de
melhorias; Inserir na rotina das áreas o tema de manutenção.

ESTRATÉGIA

PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO

Levando em consideração o objetivo de tornar a
manutenção estratégica foi tomada a importante
decisão de implantar o SIGMA na UNIDADE 4 da
empresa ACUMULADORES MOURA localizada em
Belo Jardim- PE, como a ferramenta que
permitirá a globalização e a organização da
informação, assim como toda gestão de apoio do
PCM. Em meados de Setembro foi realizada a
implantação do SIGMA - Software Grátis de
Manutenção através do Batalhão de Implantação
SIGMA.

Durante o Batalhão de implatação SIGMA foram
realizadas reuniões com os Gestores de cada
UGB para o conhecimento e entendimento do
fluxo operacional das UGB's. Após confecção
destes fluxos deu-se inicio a implantação dessa
estrutura dentro do SIGMA juntamente com o
cadastramento de todas as informações
referentes a unidade 4 (departamentos, setores,
máquinas, TAGs, funcionários e etc...) afim de
garantir a confiabilidade das informações,
confiabilidade essa que não havia no sistema
utilizado anteriormente por aquela unidade.

RESULTADOS
Um dos diferenciais nesta implantação foi a informatização de todo processo de manutenção
eliminando assim o uso de papel. Com esta informatização as SS (solicitações de serviço) e OS
passaram a ser abertas via sistema, da mesma forma os lançamentos de serviços executados pelos
mantenedores através do aplicativo de LD (lançamento direto), o que garantiu maior confiabilidade
nas informações extraidas do SIGMA e extração de informações através de relatórios, gráficos e KPIs a
qualquer tempo e que antes eram visualizados somente no fim do mês após efetuados todos os
lançamentos ocorridos durante aquele mês. Devido ao grande sucesso desta implantação temos hoje
o SIGMA em total operação na Unidade 4 (Belo Jardim - PE) e contatos com os gestores de outras
unidades para futuras implantações.

Agende uma visita de apresentação e saiba como a implantação do SIGMA no
gerenciamento da manutenção de sua planta industrial pode trazer diversas
vantagens e benefícios! Contate-nos em uma de nossas unidades mais próxima.
Atendemos à nível nacional! Acesse www.redeindustrial.com.br
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A REDE INDUSTRIAL atua no mercado há mais de 24 anos, através do desenvolvimento do SIGMA –
Software Grátis de Manutenção. Oferece serviços para implantação, treinamento e suporte deste
software, com diversos cases de sucesso de implantação. Além do SIGMA, oferece diversos serviços e
treinamentos voltados para o setor de gestão da manutenção, como Serviços de Tagueamento,
Treinamentos na Área de Gestão da Manutenção, entre outros.
Conta atualmente com unidades regionais em 6 capitais à nível nacional, além de uma rede de
franquias em diversas cidades.
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