
 

KaMin/Cadam otimiza e abrange a gestão de seus 
ativos através do eMaint 

A KaMin/Cadam, uma empresa que é líder global em caulim fino. Com matriz nos EUA, sua 
filial no Brasil oferece o mineral caulim de mais finas partículas com a reologia mais baixa do 
planeta, o que representa uma grande economia no processo de produção de papel de seus 

clientes. 
  

 
CENÁRIO 

Procurando um software de Gestão de Manutenção que se adequasse às suas necessidades 
como fácil extração de dados, abertura de chamados para os mais diversos níveis de ativos 
em sua árvore e mudanças constantes de escopo de trabalho, principalmente para o 
atendimento de normas, a KaMin/Cadam encontrou na eMaint uma solução viável. 

 
DESAFIO  

A gestão de vários e complexos ativos em dois grandes sites tornava cada vez mais 
desafiadora o gerenciamento da manutenção. Com um número expressivo de ativos 
cadastrados, bem como inúmeros planos preventivos para o mesmos, era evidente a 
necessidade de repensar a estrutura de equipamentos e encontrar no CMMS uma forma fácil 
de otimizá-la.  

 
IMPLEMENTAÇÃO 

O período de implementação foi essencial para que o modelo adequado de inserção de dados 
fosse definido, para que a adequação da árvore de ativos escolhida fosse incorporada ao 
sistema, além das configurações essenciais para o Go Live e uma relação personalizada de 
relatórios e métricas construídos. Desta forma, a equipe continuou o levantamento de 
informações sobre os mais diversos ativos, cobrindo assim novas áreas que não haviam sido 
cobertas até então por nenhum outro CMMS. 

 
BENEFÍCIOS 

● Adaptação do sistema muito mais rápida para se adequar às necessidades da empresa; 
● Atender mais facilmente normas tais como NR 12; 



 

● Visibilidade do desempenho da equipe da manutenção através de diversas métricas; 
● Controle total da árvore de equipamentos (enxergar claramente todos os níveis) e 

investigar partes problemáticas; 
● Melhorias estão sendo feitas continuamente; 
● Controle das atividades das empresas terceiras; 
● Gestão de Projetos com fotos e OSs relacionadas, aumentando a visibilidade e 

facilitando o processo;  
● Gestão de espaço confinado com envio de email automaticamente para segurança; 
● Gestão da frota das empilhadeiras (horímetro); 
● 80% de redução do número de ativos cadastrados, número de PMs de 7606 para 1500; 
● Reuniões semanais sobre o eMaint para discutir melhorias e compartilhar boas práticas 

entre a equipe. 
 

 

“Quando tivemos a necessidade de atualizar nosso CMMS, vimos no e-Maint, 
através do período de teste disponibilizado, que não só cobriria a nossa 

necessidade mas tinha potencial para organizar e controlar nossas atividades, 
fornecendo informações e recursos para que tivéssemos um panorama da real 

situação de nossas equipes de manutenção. Nossa avaliação prévia 
confirmou-se durante a implantação.” 

 
Daniel Carriconde, Coordenador de Engenharia de Manutenção e Melhorias, 

KaMin/Cadam. 

 

 

 
 
 

 
 


