
 
 

Press Release . 14 Fevereiro 2017 

 

ManWinWin chega ao Bahrein com projeto 

na BAFCO
 

A BAFCO - Bahrain Aviation Fuelling Company - empresa responsável pelo 

abastecimento de combustível no Aeroporto Internacional do Bahrein, escolheu a 

ManWinWin Software como nova ferramenta de gestão de manutenção. 

Num setor tão complexo como a aviação, cuja principal prioridade é a segurança e o controlo de 

qualidade, uma correta gestão da manutenção de equipamentos é uma necessidade vital. Com 

esta preocupação em mente, a BAFCO recorreu à ManWinWin Software para instalar um sistema 

de apoio à gestão da manutenção capaz de responder a todas as suas necessidades, preventivas 

e corretivas, de forma imediata e eficaz. 

Em poucos dias o objectivo foi cumprido e a BAFCO consegue agora aceder a toda a informação 

de forma centralizada, planear antecipadamente a sua gestão de manutenção preventiva, 

registar pedidos de manutenção, acompanhar as intervenções corretivas, gerir peças utilizadas 

na manutenção, bem como controlar minuciosamente os custos e obter de forma automática 

todos os KPI’s relativos à performance do seu sistema de manutenção. 

O projecto decorreu no Aeroporto Internacional do Bahrein em Arad e contou com o apoio de 

dois consultores ManWinWin in loco, responsáveis pela implementação do software e formação 

do staff. 



De acordo com o Head of Engineering and Maintenance da BAFCO, “an organization operation 

journey to excellence begins once it implements an efficient CMMS software. ManWinWin provided 

comprehensive support for our assets, maintenance, resource and parts supply chain management 

needs. ManWinWin is a very powerful tool for data analysis and for producing more cost effective 

maintenance plans.” 

A BAFCO é a primeira empresa no Bahrein a utilizar o software, somando-se a uma vasta lista de 

clientes satisfeitos em franca expansão no Médio Oriente, onde já constam nomes de referência 

como a Danone no Egipto, a ELNITCO e a Union Copper Rod nos Emirados Árabes Unidos e a 

General Electric na Arábia Saudita.

Para mais informações por favor contacte: Rodrigo Seruya Cabral 

+351 934 309 184 // Skype: RSC1609 ou  rcabral@navaltik.com  

 

 

Sobre a Navaltik Management 

 

A Navaltik Management é uma empresa portuguesa de consultores de engenharia com origem em 1981, 

especializada na organização e gestão da manutenção e no desenvolvimento e implementação de software 

de manutenção (CMMS). A empresa conta atualmente com uma equipa técnica sólida, com know-how e com 

talento, que aumentou praticamente 40% nos últimos 18 meses. A faturação da Navaltik Management 

cresceu cerca de 40% nos últimos 6 anos, e este ano espera-se um crescimento de 20%. Conta já com 

centenas de clientes em mais de 30 países no mundo, clientes de referência como a Alstom, a Danone, a 

Essilor, o Grupo Dupont, Four Seasons, entre outros, e já tem presença local através de parceiros no Brasil, 

Turquia, Roménia, Arábia Saudita, Austrália, Indonésia e Vietname, além de sede em Portugal. 
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