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RESUMO 
 
 

O desafio do trabalho se encontra no contexto da operacionalização de ordens de manutenção, 
visando solucionar inconsistências detectadas nas rotinas diárias, como a falta de 
preenchimento de ordens de serviço, de horas sobrepostas, preenchimento em ordens erradas, 
tempo de espera desnecessário para o preenchimento, informações falsas, dificuldade com a 
interface do sistema, entre outras. Assim, é objetivo desse trabalho apresentar uma solução de 
um sistema de tecnologia da informação integrado ao atual sistema SAP (Sistemas de 
Administração da Produção). O módulo intitulado PM (Manutenção da Planta) é uma 
ramificação do sistema SAP destinado exclusivamente à manutenção da empresa. Esse 
módulo possui diversas transações, entre elas as ordens de manutenção, sejam elas: corretiva, 
preventiva, ocasional, entre outras. A ideia consiste basicamente em implementar em um PDA 
(Personal Digital Assistant - Assistente Digital Pessoal) um programa integrado ao SAP, mais 
especificamente ao módulo PM, com uma interface simples de ser usada, rápida para não se 
perder tempo com o preenchimento e, com um nível de informação suficiente para se obter 
dados completos e confiáveis. Após algumas entrevistas com os técnicos e com o gestor da 
manutenção, definiu-se que o melhor método para sanar essas dificuldades, e obter esse 
resultado é implantando um terminal individual para o lançamento das operações. O celular 
seria distribuído pela equipe de manutenção, sendo assim, o gestor teria informações atuais da 
localização dos técnicos, das avarias que estão sendo resolvidas, materiais que serão 
necessários, enfim, informações mais rápidas, precisas e com qualidade. A empresa possui um 
plataforma de integração entre software e SAP interessante, que serviu de inspiração para a 
pesquisa. Basicamente é uma conexão de área de trabalha remota, conectada ao banco de 
dados do sistema que permite de forma rápida e muito simples a abertura de pedidos de 
manutenção (Notas de manutenção) feitos pela produção. Após uma pesquisa, escolhemos a 
plataforma JAVA para ser a base da nossa implementação. Tal escolha foi motivada por ser a 
plataforma mais simples para programar e integrar o software ao banco de dados do sistema. 
Além desse ponto positivo, a possibilidade de criar uma interface personalizada é maior, 
oferece mais recursos e a gama de aparelhos que suportam esse tipo de linguagem é imensa. 
Baseado nas questões humanas, onde em uma organização temos diversos tipos de pessoas, 
e visando excelência nos resultados, o treinamento e suporte à equipe é parte principal do 
projeto. A fase de testes e o período de adaptação é extremamente necessário, visto que é 
será difícil ajustar o novo sistema de primeira e haverá certamente pessoas com maiores 
dificuldades tanto de preenchimento como o costume de estar a todo momento recebendo 
notificações de avarias, e preenchendo os tempos imediatamente após o fim da intervenção. 
Entendendo que as ordens de manutenção têm como objetivo primário o controle de avarias 
dos bens e equipamentos da empresa, as ordens de manutenção corretamente preenchidas, 
podem levar a calcular o tempo ocioso do técnico, tempo de parada do equipamento, custos da 
avaria (materiais, serviços externos, mão de obra interna), e posteriormente distribuir os custos 
para os responsáveis pelo equipamento. Desde da implantação do módulo PM na manutenção, 
varias tentativas de controle dos tempos dos técnicos foram testadas, e nenhuma retornou com 
o resultado esperado. Conclui-se que para obter dados com confiabilidade, é necessário o 
preenchimento detalhado e correto por parte dos técnicos. Com a implantação desse sistema, 
os problemas anteriormente encontrados serão eliminados, o tempo ocioso seria menor, os 
custos serão corretamente calculados e alocados, os tempos de paragem serão precisos e 
fornecerá dados seguros ao gestor para uma melhor tomada de decisão. 


