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Software de Manutenção: Integrado ou Autónomo? 
 

Não há conjunto de reflexões ou argumentos de natureza técnica que se sobreponham a uma mensagem 

subliminar bem formulada. As técnicas de marketing e vendas têm influência e todos sabemos que muitas 

decisões de gestão são tomadas com base no lado emocional em vez do lado racional... 

As tecnologias de informação e software dispõem de uma óptima plataforma para dirigir mensagens atrativas 

e, desenvolvendo-se o jargão de forma rápida e cheia de mistério, muitas vezes as pessoas acabam por pensar 

que as entidades que o utilizam são realmente uma autoridade (é claro que, na maioria dos casos, não se 

suspeita que estas entidades não percebam exatamente daquilo que estão a falar…) 

Uma abordagem comum nas vendas é colocar o foco em conceitos abstratos do sistema de informação 

sugerindo que, com esta abordagem, tudo estará integrado e fácil de usar. Errado! A organização e gestão 

da manutenção tem as suas regras e os gestores as suas capacidades. E é bastante desafiante integrar a 

informação de manutenção no sistema de informação de toda a empresa: é fácilmente desenhado num 

fluxograma, mas quando se trata da realidade, as coisas não são assim tão simples. É possível que tenha um 

processo de gestão integrado perfeito, mas ainda assim, o departamento de manutenção não tenha um bom 

desempenho. 

Outro argumento comum é ter o Software de Manutenção integrado com o ERP, permitindo que a gestão da 

manutenção interaja de forma perfeita com a contabilidade, as compras, as operações de armazém, o 

património e os recursos humanos. Esta é também uma abordagem atrativa, mas importa relembrar que a 

contabilidade e os procedimentos administrativos do ERP seguem regras que estão bastante bem 

consolidadas, enquanto que a manutenção ainda não alcançou esse grau de uniformidade e disciplina, e é 

discutível que venha alguma vez a atingir. A grande questão reside em perceber quem introduz a informação, 

que informação, e quem a valida, tarefa essa que é parte integrante da conceção de toda a organização, não 

dependendo especificamente das funcionalidades do software. 

Ter o software integrado é naturalmente uma abordagem positiva, devendo evitar-se que se tenha que 

repetir a digitação de informação em dois sistemas. Na nossa perspectiva, qualquer integração deverá 

assumir que: 

 A gestão administrativa está completamente organizada e implementada; 

 A gestão da manutenção está completamente organizada e implementada, e de acordo com 
as práticas comuns e os requisitos específicos; 

 A gestão de ambos os domínios interage corretamente nas áreas de interface. 

 

Cumprir o terceiro requisito sem ter cumprido os dois primeiros parece ser complicado; e também parece 

não ser realista querer abordar todas as fases ao mesmo tempo. 
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O software de manutenção deve ser avaliado com base nas suas capacidades e funcionalidades para suportar 

as operações de manutenção, sendo que o conceito de integração deverá apenas assumir proeminência se 

esta primeira avaliação for positiva.  

Resumindo, podemos dizer que nos dias de hoje o software de manutenção é uma ferramenta indispensável 

para apoiar a gestão da manutenção, e a sua seleção, no que toca ao grau de integração com outras 

aplicações, deve ter em consideração os seguintes aspetos: 

 O software tem como objetivo, acima de tudo, responder aos requisitos da gestão da 
manutenção; 

 A gestão da manutenção tem as suas técnicas e não é o software que gere a manutenção, são 
as pessoas que gerem a manutenção; 

 Devem ser disponibilizados recursos que evitem a múltipla introdução dos mesmos dados; 

 

A gestão da manutenção é por direito próprio uma função que requer profunda engenharia, gestão e 

conhecimento legal, e como tal, esta responsabilidade deve ser assumida em plenitude. 
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