
TÍTULO: SISTEMA GERENCIAMENTO MANUTENÇÃOTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRAÁREA: 

SUBÁREA: EngenhariasSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DE EXTREMA - FAEXINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): HUDIN PTRIK DE SOUZA MOREIRA, LEANDRO APARECIDO DO NASCIMENTO, JOAO
OTAVIO COBRA OLIVEIRA
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): RODRIGO OTÁVIO ROCHA CARDOSOORIENTADOR(ES): 



Sistema de Gerenciamento de Manutenção 

 

Resumo 

Ao longo dos anos a manutenção vem sendo enxugada e cobrada por uma melhor 

gestão de seu fluxo para otimizar o gerenciamento das atividades que devem ser 

realizadas pelos colaboradores da manutenção e com isso nasceu o setor de PCM e 

juntamente com ele sua mais poderosa ferramenta, os softwares de manutenção, que 

tem como finalidade auxiliar na gestão do PCM em um melhor controle das atividades 

de manutenção tornando as mais assertivas e possibilitando uma maior flexibilidade 

no gerenciamento do fluxo de manutenção e maior facilidade para análise de dados. 

Este estudo tem como ênfase os benefícios de se optar por uma utilização de um 

software de manutenção por um setor de PCM usando recursos básicos da empresas 

focando nas de pequeno a médio porte que queiram algo prático, funcional e com 

baixo investimento. 

 

Introdução 

O tema desta iniciação científica se iniciou a partir da vivência na área no setor de 

planejamento de manutenção, cujo através de pesquisas de mercado com empresas 

menores foram apresentadas diversas dificuldades onde a grande parte se resumia 

em falhas no gerenciamento do fluxo de manutenção e controle de atividades pela 

falta da ferramenta ideal (Software de gerenciamento) para uma assertividade de 

controle pelo fato de ter um alto investimento envolvido e o tempo que se demanda 

para implantação do mesmo. Com isso acarretava a inviabilidade da implantação em 

empresas de pequeno e médio porte o que tornava o fluxo de atividades e informações 

algo impreciso. 

 

Objetivos 

Objetiva-se com esse tema demonstrar na prática como um software de 

gerenciamento de manutenção pode tornar mais versátil a gestão da área e como 

pode ser implantado um com baixo custo de investimento demandando somente 



tempo para adaptação do sistema tornando o gerenciamento por parte do PCM mais 

eficaz. 

 

Metodologia 

Com pesquisa qualitativa, os dados da análise são mensurados através de pesquisa 

de mercado com empresas de pequeno e médio porte que não possuem software 

para gerenciamento de manutenção de como são sua rotina e como é administrado o 

seu fluxo e é demostrado como grandes empresas lidam com isso, dando abertura 

para a aceitação da apresentação da implantação de um software para tal 

gerenciamento que atenda as necessidades básicas do setor e que se tenha baixo 

custo que se finaliza com a demonstração prática para se poder analisar os resultados 

da implantação posteriormente. 

 

Desenvolvimento 

Com o conceito de “Indústria 4.0” cada vez tomando mais força, indústrias mesmo que 

de pequeno e médio porte devem se adequar ao mercado principalmente a área da 

manutenção e com isso foi viabilizada a ideia de aproveitar os próprios recursos 

básicos que são comuns para todas as empresas para se desenvolver um software 

de manutenção que seja prático, viável e adequado aos novos rumos de 

automatização de processos básicos de manutenção dando mais oportunidades para 

análise e menos a serviços fúteis que demandam tempo desnecessário, sendo 

proposta a criação de um software desde seu escopo utilizando da plataforma Excel 

com programação em VBA e banco de dados em Access para integração e 

disponibilidade de informação e tempo real. 

 

Resultados Preliminares 

Com a praticidade do Excel e facilidade que se tem no mercado de obter o mesmo, 

veio a ideia de se integrar um sistema utilizando todo o potencial desta plataforma 

juntamente com seu “companheiro” de pacote da Microsoft o Access para finalidade 

de viabilizar um gerenciamento mais eficaz do fluxo da manutenção utilizando-se da 



própria guia de desenvolvedores do pacote demostrando que mesmo a empresa 

sendo de porte menor não significa que ela não necessita de um bom gerenciamento 

de manutenção. 
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