
SEJAM TODOS BEM-VINDOS 

AO WEBINAR SATISLOH

EM BREVE INICIAREMOS NOSSA 
APRESENTAÇÃO SOBRE

MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA
O QUE FAZER PARA MELHORAR O 
DESEMPENHO DE SUA MÁQUINA E 
GARANTIR A QUALIDADE DA SUA 
LENTE?

Com o palestrante:
Enrico Costa – Gerente de Serviços LATAM



E SE VOCÊ FICAR COM ALGUMA 
DÚVIDA, BASTA ENVIAR SUA 
PERGUNTA PELO CHAT QUE 
RESPONDEREMOS NO FINAL 
DA APRESENTAÇÃO.

 BASTA CLICAR NA 
SETA PARA ABRIR O 
MENU

 FAÇA SUA PERGUNTA 
E CLIQUE EM ENVIAR



PROGRAMAÇÃO

TODA SEMANA UM WEBINAR NOVO PARA VOCÊ! 
MARQUE NA SUA AGENDA

02
TECNOLOGIA DAS 
MÁQUINAS 
DIGITAIS – QUAL O 
SEU DIFERENCIAL?

16/04
15h 03

A IMPORTÂNCIA DOS 
INSUMOS PARA A 
PRODUÇÃO DE LENTES, 
MAIS QUALIDADE E 
MENOR CUSTO

22/04
15h

TÓRICO X DIGITAL
O QUE SÃO LENTES 
FREEFORM? 

09/04
15h01

05
INVESTIMENTO –
VOCÊ SABE QUAL O 
RETORNO DE 
INVESTIMENTO DE 
UM LABORATÓRIO 
DIGITAL?

07/05
15h 06

TECNOLOGIAS DO 
FUTURO PARA A 
PRODUÇÃO DE LENTES 
OFTÁLMICAS

14/05
15h

MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA – O QUE 
FAZER PARA MELHORAR O 
DESEMPENHO DA SUA 
MÁQUINA E GARANTIR A 
QUALIDADE DA SUA 
LENTE

30/04
15h04



Gerenciamento de Manutenção



Custo de Manutenção

Invisível

FalhasVisível

Vazamentos
Corrosão
Desgaste
Contaminação
Perdas
Rachaduras
Desalinhamento



Tipos de Manutenção

PREVENTIVA

“Toda manutenção 
programada com o objetivo de 
manter o equipamento em 
boas condições, minimizando a 
ocorrência de falhas que 
afetem o processo produtivo”

“Toda manutenção efetuada 
com o objetivo de 
correção/reparação de uma 
falha”

CORRETIVA PLANEJADA
Preparação correta, Produção não afetada, Você no controle!

NÃO PLANEJADA

Quebras, Reparos Emergenciais/Urgentes, Máquina no controle!

DIRETA
Tempo Fixo de Manutenção, Limpeza/Lubrificação, Boas Práticas!

INDIRETA
Baseado em monitoramento e Investigação, Detecção de falhas 
antes da ocorrência!



Manutenção Direta

Indicada para laboratórios de pequeno e médio 
porte principalmente aqueles que não possuem 
uma equipe de manutenção dedicada.

• Boas práticas
• Programas de Manutenção



Manutenção Indireta

Manutenção indireta é utilizada principalmente por laboratórios de médio e 
grande porte que possuem uma equipe de manutenção dedicada e mais de 
uma linha de produção. A manutenção indireta pode ser dividida em duas 
categorias distintas:

SUBJETIVA

Usa a sensibilidade humana: 
Olhar, sentir, cheirar...

OBJETIVA
Monitoramento contínuo da 
condição dos equipamentos



Periodicidade das Rotinas de Manutenção

“Independente da prática de manutenção escolhida por seu 
laboratório, seja ela direta ou indireta, a periodicidade das 
ações de controle ligadas a quantidade de turnos de 
trabalho é um fator fundamental para o alcance de bons 
resultados”.

FREQUÊNCIA SEMANAS VISITAS

5 DIAS

1 turno 26.5 2/ANO

2 turno 13.5 4/ANO

3 turno 9.0 6/ANO

FREQUÊNCIA SEMANAS VISITAS

6 DIAS

1 turno 23 3/ANO

2 turno 11.5 5/ANO

3 turno 7.5 7/ANO

FREQUÊNCIA SEMANAS VISITAS

7 DIAS

1 turno 19 4/ANO

2 turno 9.5 6/ANO

3 turno 6.5 8/ANO



Pesquisa???

Alguma manutenção preventiva foi realizada em seus 
equipamentos no ano anterior?

1. Sim
2. Não



Pergunta???

Independentemente da prática de manutenção 
adotada qual fator deve ser sempre levado em conta 

para garantir bons resultados? 

1. Periodicidade das ações tendo em conta o 
número de turnos

2. Troca de peças de desgaste a cada 6 meses
3. Possuir uma equipe de manutenção própria



Influência da Manutenção na melhoria de 
desempenho e qualidade do produto final



Produzindo Lentes de Qualidade

“Ter acesso a melhor tecnologia 
em  equipamentos nem sempre é 
sinônimo de qualidade na 
produção de lentes oftálmicas. 
Como se pode observar nessa 
apresentação, assim como nos 
Webinars anteriores diversas 
variáveis devem ser observadas 
para chegar a este objetivo.”

Vamos relembrar um pouco algumas 
dessas variáveis?

• Um bom desenho aliado a tomada de 
medidas corretas e um software de cálculo 
confiável que se comunique de forma 
correta com seus equipamentos

• Utilização das tecnologias disponíveis a seu 
favor

• Insumos de boa qualidade e controle do 
processo produtivo e ambiente de 
produção

• Adotar práticas de gerenciamento de 
manutenção como a realização de 
manutenção preventiva em seus 
equipamentos



Rotinas de Manutenção

“Um laboratório que promove a 
cultura de manutenção entre 
seus colaboradores e faz dessa 
prática uma constante pode se 
diferenciar em relação a 
concorrência. Seguir as 
recomendações dos fabricantes 
mantendo os equipamentos em 
boas condições garantem uma 
maior estabilidade de processo e 
consequente aumento de 
qualidade na produção de lentes 
oftálmicas.”



Infra-estrutura da Planta

“ Além das rotinas presentes em cada 
processo de fabricação de lentes, não 
podemos esquecer do controle das 
condições do ambiente da planta de 
produção”

• Layout Adequado
• Qualidade do ar comprimido 
• Instalação de filtros de proteção
• Energia estável
• Temperatura
• Humidade
• PC ou Servidor para instalação de LMS
• Impressora
• Configuração de Rede
• Etc...



Pergunta???

Seu laboratório promove as boas práticas seguindo 
as recomendações dos fabricantes dos equipamentos 

e processos?

1. Sim
2. Não



Pergunta???

O maior rendimento e qualidade na produção de 
lentes oftálmicas está ligado diretamente a qual(is) 

fatores?

1. Tecnologia de equipamentos
2. Qualidade dos Insumos
3. Rotinas de Manutenção
4. Infraestrutura da planta
5. Todas as respostas anteriores



Assistência Técnica Satisloh



• Desde o ano passado incorporamos ainda ao setor de serviços a 
área de reparos composta por dois técnicos, suas principais 
atribuições são a reforma de máquinas e reparos de peças

A maior equipe técnica da América Latina
• A equipe de serviços da Satisloh América Latina é composta de 30 

pessoas

• Na parte administrativa e de gerenciamento contamos com 7 
pessoas, incluindo 4 coordenadores de região e 1 coordenador 
do setor de manutenção 

• Hoje a gente conta com um equipe de técnicos e engenheiros 
composta por 21 pessoas. 

• 12 com base no Brasil
• 9 com base em outros países da América Latina

• Nosso Hotline é composto de 4 especialistas em Surfaçagem
Digital, Tradicional, Coating, Facetadoras e RX-universe



Programa STEP
Vantagens:
• Duas ou mais visitas de manutenção preventiva/ano;
• Peças e Serviço de manutenção preventiva inclusas no 

valor do contrato;
• Durante as visitas nossos staff realiza o diagnóstico de 

seus equipamentos auxiliando na identificação de 
possíveis falhas futuras;

• Redução de perdas/quebras e custo com parada de 
máquinas e visitas urgentes;

• Diagnóstico remoto via Hotline sem custos ao cliente;
• 8 horas de treinamento gratuitas/ano;
• Desconto na hora técnica para as manutenções 

corretivas;

Suas máquinas trabalhando por mais tempo e em 
melhores condições, maior vida útil de consumíveis e 
controle de processos!



Satisloh Academy
Viva essa experiência
1. Apoie seu próprio negócio
• Aumentar seu conhecimento interno reduz o risco inerente de que seus colaboradores considerados “insubstituíveis” 

deixem sua empresa, sobre tudo, ajuda a seu pessoal sentir-se mais valorizado pela companhia.

2. Aumente seu capital intelectual
• Ao ampliar o nível de conhecimento de seus colaboradores sobre uma atividade existente, ou ensinar algo novo, a 

experiencia e nível de conhecimento interno irá aumentar consideravelmente deixando sua empresa mais valiosa.

3. Não perca seus melhores empregados
• Investir no desenvolvimento de seu pessoal pode reducir taxas de deserção. Um colaborador mais capacitado da mais

valor a sua empresa e permanece por mais tempo na companhia.

4. Melhore sua eficiencia operativa 
• Um funcionario treinado é mais eficiente e produtivo en suas tarefas diárias. Além disso oferecem maior consistencia a 

seus processos e mais rendimento de suas máquinas por um tempo maior.

5. Supere os padrões da indústria
• Capacitar seus empregados nas melhores praticas da indústria pode ajudar sua companhia a construir uma boa 

reputação deixando-a mais competitiva. Para empresas atuam em mercados saturados, as pequenas coisas podem 
diferenciá-la da concorrência.

Participe de nossos treinamentos!



Atendimento Remoto

Qualidade no atendimento!

Hotline:
• Maior agilidade no atendimento a clientes;
• 80% dos tickets respondidos em menos de 2 horas;
• Reuniões diárias entre os engenheiros e 

coordenadores garantem maior agilidade no follow
up dos tickets junto a nossos especialistas;

• Especialistas em Coating, Surfaçagem Digital e 
Tradicional, RX-universe e Facetadoras disponíveis 
para atendimento;

• 10 horas de atendimento/dia (Segunda a Sexta);
• 2 linhas de telefone exclusivas disponíveis:

• Brasil - +55 (24) 2233-8686
• Colômbia - +57 (300) 798-3374

• E-mail exclusivo para abertura de tickets
• servicio.latam@satisloh.com



Reformamos seu equipamento e reparamos

Valorize seus ativos! Não descarte suas peças!

Reforma de Equipamentos*:
• Deixamos seu equipamento como novo;

• Troca de peças;
• Limpeza;
• Pintura;
• Calibrações de Fábrica;

Reparo de peças*:
• Reparamos suas peças com investimento em torno 

de 70% menor que a compra de uma mercadoria 
nova
• Eixo B;
• Fast Tools;
• Motores;

algumas suas peças

*Viabilidade de acordo com as condições de equipamentos e peças.



Pergunta???

Qual o tamanho do nosso time de técnicos e 
engenheiros na América Latina? 

1. 17
2. 12
3. 21
4. 9



Pergunta???

Qual o e-mail de contato de nosso Hotline?

1. info.br@satisloh.com
2. service.br@satisloh.com
3. servicio.latam@satisloh.com



WEBINAR SATISLOH
SUA PARTICIPAÇÃO É MUITO 
IMPORTANTE PARA NÓS

MAIS DE 1000 LABORATÓRIOS INSTALADOS NA 
AMÉRICA LATINA 800 DE SURFAÇAGEM | 240 AR



PERGUNTAS?

 BASTA CLICAR NA 
SETA PARA ABRIR O 
MENU

 FAÇA SUA PERGUNTA 
E CLIQUE EM ENVIAR

FICAREMOS FELIZES EM RESPONDER!

RESERVAMOS ESSE TEMPO 
PARA RESPONDER TODAS AS 
SUAS PERGUNTAS



Perguntas?? Entre em contato conosco: 

Info.br@satisloh.com

PróximoWebinar

INVESTIMENTO – VOCÊ SABE QUAL O RETORNO DE 
INVESTIMENTO DE UM LABORATÓRIO DIGITAL?

07/05
15h


