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Importância da Manutenção 

Definições do que é Manutenção:
- Dicionário: “(1) Ato ou efeito de manter; (2) Despesa com a subsistência de 

(alguém ou algo).”
- Wikipedia: “O significado técnico de manutenção envolve verificações 

funcionais, manutenção, reparo ou substituição de dispositivos, equipamentos, 
máquinas, infraestrutura predial e utilidades de suporte necessárias em 
instalações industriais, comerciais, governamentais e residenciais.”

Finalmente, manutenção é fazer a gestão para que se mantenha algo ou alguma 
coisa em níveis de operação ideal para o sua finalidade (processos, resfriamento 
de líquido, etc...)

Para isso temos alguns tipos de manutenção cada qual com a sua importância as 
quais citarei de forma breve.
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Importância da Manutenção 

Manutenção Corretiva:

A manutenção corretiva é a efetuada após a ocorrência de uma pane. Destinada a recolocar o equipamento 
em condições de executar suas funções. 
É toda manutenção com a intenção de corrigir falhas em equipamentos, componentes, módulos ou sistemas, 
visando restabelecer sua função. Este tipo de manutenção, normalmente implica em custos altos, pois a falha 
inesperada pode acarretar perdas de produção e queda de qualidade do produto. As paralisações são quase 
sempre mais demoradas e a insegurança exige estoques elevados de peças de reposição, com acréscimos nos 
custos de manutenção.

Manutenção Preventiva:

São medidas necessárias para a conservação do equipamento, ou seja, um conjunto de atividades e recursos 
aplicados aos sistemas e equipamentos, visando garantir a continuidade de sua função dentro de parâmetros 
de disponibilidade, qualidade, prazo, custos e vida útil adequado. Este tipo de manutenção é caracterizado 
como um processo que deve iniciar antes da aquisição e como principal função o prolongamento da vida útil 
do equipamento e/ou sistema.
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Importância da Manutenção 

Manutenção Preditiva:

A Manutenção Preditiva é a atuação realizada com base em modificação de parâmetro de condição e/ou 
desempenho, cujo acompanhamento obedece a uma sistemática.
Seu objetivo é prevenir falhas nos equipamentos ou sistemas através de acompanhamento de parâmetros 
diversos, permitindo a operação contínua do equipamento pelo maior tempo possível. Esse tipo de 
manutenção privilegia a disponibilidade à medida que não promove a intervenção nos equipamentos ou 
sistemas, pois as medições e verificações são efetuadas com o equipamento operando.



daikin.com.br

Departamento de Serviços

Serviços

Peças de reposição;
Start-up (VRV/APPLIED);
Suporte técnico;
Contrato de manutenção e supervisão;
Serviço geral (Inspeção/Reparo);
Monitoramento Remoto;
Pós-Vendas;

Cobertura DMB

Inspeção e Reparos VRV Start-up

Estoque de Peças

Frota de Serviços

Matriz de Serviços
Filiais de Serviços
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Peças de Reposição

VOLUME EM ESTOQUE

•3.205 itens; 
•32.834 peças;
•95% de todas as peças;
•98% peças prioridade A.
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Peças de Reposição

Index NOMENCLATURA (Unidade Externa) NOMENCLATURA (Unidade Interna) ESTOQUE

A

COMPRESSOR
PLACA CIRCUITO IMPRESSO
BOBINA DA VÁLVULA DE EXPANSÃO
TERMISTOR 
SENSOR DE PRESSÃO
MOTOR VENTILADOR

PLACA CIRCUITO IMPRESSO
BOBINA DA VÁLVULA EXPANSÃO
TERMISTOR
BOMBA DE DRENO
MOTOR VENTILADOR

ALTA PRIORIDADE

B
VÁLVULA DE EXPANSÃO
VÁLVULA DE 4 VIAS
CAPACITOR

CORPO DA VÁLVULA DE EXPANSÃO
TERMISTOR (AR)

PRIORIDADE

C

FILTRO DE RUIDO
DISSIPADOR
FILTRO FLUIDO REFRIGERANTE
TRANSDUTOR DE PRESSÃO

FILTRO FLUIDO REFRIGERANTE
FILTRO DE RUIDO

BÁSICO

Classificação do estoque

A ・・・・ Peças que afetam a operação do equipamento;
B ・・・・ Peças que afetam parâmetros de operação dos equipamentos;
C ・・・・ Peças que não influenciam na operação do equipamento.
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Peças de Reposição

Sistema de peças (Spare Parts Bank)
Com o acesso ao Spare Parts Bank, os instaladores terão acesso às vistas explodidas dos equipamentos e listas de
peças, agilizando a solicitação de orçamentos à Daikin e consequentemente diminuindo o tempo de resposta.

Vista Explodida dos Equipamentos
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Suporte Técnico

• A Daikin oferece para seus clientes e credenciados, suporte e acompanhamento técnico durante o
período de manutenção dos equipamentos.

• Suporte técnico aos clientes/credenciados:

• Suporte técnico via telefone a todos os clientes e credenciados;
• Análise dos processos de manutenção junto aos técnicos credenciados;
• Assistência especializada para suporte em toda a linha de produtos Daikin.

• Benefícios:

• Redução dos custos de manutenção;
• Analise e diagnósticos precisos;
• Redução do tempo de parada do equipamento;
• Satisfação do cliente final.
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Contratos de Manutenção e Supervisão

A Daikin oferece alguns tipos de contratos aos seus clientes:

Manutenção Preventiva com ou sem manutenção corretiva: Serviço de forma trimestral, semestral ou mensal onde 
averiguamos os equipamentos Daikin e fazemos toda a manutenção necessária para que os equipamentos tenham o seu 
pleno funcionamento de projeto, este tipo de contrato tem como foco os clientes de Applied.

Supervisão: Serviço trimestral ou semestral onde em escopo reduzido averiguamos parâmetros dos equipamentos para 
em conjunto dos mantenedores garantirmos que a manutenção está sendo executada de forma correta, este tipo de 
contrato destina-se mais aos clientes de VRV.

A SEGUIR ALGUNS CONTRATOS ATIVOS COM A DAKIN.
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Contratos de Manutenção e Supervisão

Fiat Chrysler Automóveis - PE
(Centrifugal / Screw: 27.000TR)

Eldorado Business Tower - SP 
(VRV 3,800HP)

Edifício Odebrecht - SP 
(VRV 2.870HP)
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Contratos de Manutenção e Supervisão

Shopping Metrô Tucuruvi  - SP 
(Screw / Centrifugal 1.400TR)

Parque das Bandeiras Shopping – SP
(Centrifugal 853TR) 

Complexo CNC - DF

(VRV 3.400 HP) 
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Contratos de Manutenção e Supervisão

Instituto Butantan – SP         (Magnetic
2.200TR / VRV 72HP) 

Torres JK - SP
(VRV 1.600 HP) 

Ascenty Datacenter - SP

(A/C Screw 12.000TR)
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Monitoramento Remoto

Adicionando-se aos contratos, temos os o opcional de monitoramento remoto:

Airnet para o VRV e DOS (Daikin On Site) para a linha Applied.

Airnet: O AirNet é uma ferramenta de monitoramento e controle que usa  internet para se comunicar, é uma nova forma 
de manutenção e controle, através de sensores inteligentes e softwares que transmitem dados para um servidor que faz a 
interpretação destes dados.

Como funciona?



daikin.com.br

Monitoramento Remoto

1- MONITORAMENTO REMOTO: 2- PREDIÇÃO DE FALHAS:

Através do monitoramento, conseguimos prever possíveis falhas e atuar nos equipamentos de forma a antecipar paradas, efetuar manutenções preditivas 
com um custo menor e sem causar transtornos ao usuários. 

3- CONTROLE DE ECONOMIA DE ENERGIA: 4- MELHORIA OPERACIONAL:

O centro de controle Daikin, localizado na cidade de Osaka, Japão, faz o monitoramento do tempo no local de instalação do Airnet para controlar as 
temperaturas do refrigerante e assim controlar o consumo de energia!
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Monitoramento Remoto

O DOS (Daikin On Site) é uma ferramenta de monitoramento, controle e operação que usa internet para se comunicar, é 
uma nova forma de manutenção e controle onde a equipe técnica da Daikin faz a interpretação de tais dados para tomada 
de decisões em manutenção.

Como funciona?

OPERAÇÃO EM TEMPO REAL DADOS E ALERTAS
• 24/7/365 acesso em tempo real aos dados de operação
• 24/7/365 alarmes automatizados e eventos monitardos
• Notificação via email automática

MONITAREMENTO ATIVO
• Diagnósticos e análise de alarme pelos especialistas Daikin
• Resolução dos alarmes fora da obra quando possível
• Mobilização Inteligente de pessoal autizada apenas

Nós nos unimos aos clientes

AÇÃO TOMADA

Electric meter

Gas meterLighting

HVAC

2 9 7 5
4

5

kW

PERFORMANCE
• Análise Contínua pelo sitema de análise automática 
• Relatórios contínuos para monitorar performance

CLOUD DATA
WAREHOUSE

SMARTCENTER
transformar dados em ações

Em construção
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Monitoramento Remoto

MAPA DE RÁPIDO ACESSO

OPERAÇÃO

INFORMAÇÕES DETALHADAS
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Pós-Vendas

Nayara Soares

Fone: (11) 3123-2525 (opção 7)

nayara.soares@daikin.com.br

• Tratamento Casos Consum. Final

• Tratamento Casos Reclame Aqui

• Atendimento mensagens SAC site

• Tratamento de Casos de PROCON

Alex Souza

Fone: (11) 3123-2525 (opção 7) 
alex.souza.ext@daikin.com.br

• Atendimento Suporte Técnico 
Consumidor Final N2

• Atendimento Garantia Consumidor 
Final N2

Fernando Souza

Fone: (11) 3612-6183

fernando.souza@daikin.com.br

• Atendimento Rede Credenciada

• Analise de OS’s Garantia via WEB

• Follow-up Pedidos e Embarque de 
Peças 

José Dirceu

Fone: (11) 3612-6184

jose.dirceu@daikin.com.br

• Atendimento Rede Credenciada

• Follow-up Pedidos e Embarque de 
Peças 

• Tratamento de Peças Faltantes

• Abertura de processos para Troca de 
Produto (Aplication)

Marcela Berto

Fone: (11) 3612-6182

marcela.berto.ext@daikin.com.br

• Cadastro e Acesso ao Portal WEB Rede 
Credenciada

• Pagamento de M.O (Rede Credenciada

• Follow-up Processos de Troca

• Logística Reversa

Renan Oliveira

Fone: (11) 3123-2525 (opção 6) 

renan.oliveira@daikin.com.br

• Atendimento Suporte Técnico Rede 
Credenciada N2

Jonathan Fernandes

Fone: (11) 3123-2525 (opção 6)

jonathan.fernandes@daikin.com.br

• Suporte Técnico N3

• Orientação Técnica Equipe N2

• Desenvolvimento Rede de Assistência 
Técnica

Vinícius Silva

Técnico de Serviços Garantia

Vinicius.silva@daikin.com.br

• Atendimento de Campo Garantia

• Visita Técnica a Clientes

• Visitas Acompanhadas e Suporte 
Técnico de Campo a Rede Credenciada

Rodrigo Linck

Fone: (11) 3612-6181 

Rodrigo.linck@daikin.com.br

• Coordenação de Pós Vendas

• Cel.: (11) 96488-0883
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Importância da Manutenção / Ferramentas e Serviços da Daikin

OBRIGADO!

Lucas Marques

Gerente de Serviços e Novos Negócios
Daikin-McQuay Ar Condicionado Brasil 

Av. Vital Brasil, 305 – Butantã – São Paulo - SP
Tel: (11) 3123-2545

Cel: (11) 97374-2614
lucas.marques@daikin.com.br

mailto:lucas.marques@daikin.com.br

