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1. INTRODUÇÃO 

Crê-se consensual a ideia de que, com frequên-

cia, o papel da manutenção é pouco considerado, 

quando comparado com os demais setores de 

uma organização. No meio, são usuais, de resto, 

observações como a seguinte: «Quando tudo cor-

re bem, ninguém se lembra da existência da ma-

nutenção, mas quando, de facto, não existe, to-

dos são unânimes em concordar que devia exis-

tir». 

Partamos, então, da consideração com que se ini-

cia este artigo e na qual, porventura, o leitor se re-

verá – especialmente se ligado à área. Ainda que 

apresentado de forma, digamos, caricatural, é, 

em todo o caso, um retrato bastante aproximado 

da realidade de muitas empresas. Ainda assim, 

paulatinamente, verifica-se que o paradigma tem 

vindo a alterar-se, em virtude do cada vez maior 

reconhecimento da importância do papel da fun-

ção manutenção para o desempenho geral das 

organizações. 

É neste quadro de transformação que surge a de-

cisão de implementar um sistema informatizado 

de gestão da manutenção (CMMS). Por via de re-

gra, é tomada em razão da necessidade de elevar 

os patamares de desempenho do departamento 

e da gestão da manutenção, permitindo à organi-

zação evoluir no sentido da excelência. Neste âm-

bito, na amplamente divulgada obra “In Search of 

Excellence”, Tom Peters e Robert Waterman 

identificaram diversos elementos comuns aos 

melhores casos de gestão das empresas. Pela 

pertinência, destaca-se a prioridade à ação. 

Estimulando mudanças e acelerando processos, 

este elemento atuou como um catalisador na em-

presa citada neste artigo, de modo particular no 

que toca ao processo de tomada de decisão. 

Percebendo as limitações resultantes de uma 
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gestão da manutenção assente em informação 

registada em papel e folhas de cálculo, e tendo 

identificado como determinantes alguns parâme-

tros e processos de gestão passíveis de serem 

otimizados por via da adoção de um CMMS, agiu, 

decidindo-se pela sua implementação. 

Com o propósito de apresentar um exemplo bem-

-sucedido de um projeto de implementação de um 

sistema informatizado de gestão da manutenção, 

o presente artigo detalha as diversas etapas que 

o constituíram, identificando um conjunto de me-

lhorias representativas dos benefícios alcança-

dos. 

2. IMPLEMENTAÇÃO DE UM CMMS 

Um software de gestão da manutenção é, nos di-

as que correm, uma ferramenta cuja utilização 

tem vindo a popularizar-se. Surgindo com a neces-

sidade de organizar e gerir o dia-a-dia do departa-

mento de manutenção, introduz diversas melhori-

as na organização. Para se poder atingir esse es-

tágio, existem duas importantes etapas que deve-

rão preceder a sua implementação. A sequência 

lógica iniciar-se-á pela análise aos diferentes sis-

temas, seguida da eleição de uma solução previa-

mente encontrada e considerada adequada [1]. 

Elemento fundamental da primeira etapa, a identi-

ficação da real necessidade de implementar um 

sistema deste tipo deverá ser a primeira decisão 

da gestão. Para tal, deverá ser considerado um 

conjunto de questões que passam, designada-

mente, por: apurar quanto mais está a ser gasto 

em manutenção, comparativamente com há cinco 

anos; saber se a gestão conhece os custos de 

manutenção individualizados por ativo; perceber 

se os equipamentos parecem avariar no pior mo-

mento possível, sem qualquer aviso prévio [1]. 

Cumpridas que estejam estas duas etapas, se-

gue-se a fase derradeira – a implementação do 

sistema. Nesta, deverá ser observada a execução 

de um conjunto de ações pelo consultor respon-

sável pelo projeto. De forma resumida: 

▪ Recolher informações relativas ao desempe-

nho da função manutenção na organização; 
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▪ Executar um plano de atividades do proces-

so de consultoria a desenvolver; 

▪ Executar um plano de melhorias para o de-

sempenho da função manutenção; 

▪ Avaliar a implementação do processo de 

consultoria, de acordo com o plano definido; 

▪ Ministrar as necessárias ações de formação; 

▪ Quando aplicável, propor investimentos de 

natureza variada para o domínio da manu-

tenção; 

▪ Acompanhar e avaliar o projeto após a imple-

mentação. 

Não abordando, neste segmento, aspetos de ca-

riz mais particular, elenca-se, contudo, um impor-

tante conjunto de macroações, essenciais para o 

sucesso geral de um projeto de implementação 

de um sistema deste tipo. No próximo ponto, entre 

outros conteúdos, detalham-se os passos típicos 

de uma implementação, por meio da apresen-

tação do Projeto Bodum – implementação do 

CMMS “ManWinWin”, entre outubro de 2018 e 

março de 2019, na unidade industrial de Tondela. 

3. CASO DE ESTUDO 

3.1 A Bodum 

Multinacional com origem dinamarquesa, a 

Bodum foi fundada em 1944, em Copenhaga. A 

marca é mundialmente reconhecida pelo design 

singular dos seus produtos (artigos para o lar), em 

especial por uma das suas peças mais icónicas – 

a cafeteira do tipo French press, com acabamen-

tos em ouro, cobre, níquel, entre outros –, com mi-

lhões de exemplares vendidos por todo o mundo. 

Na década de 80, adquire a empresa Fertugal, à 

data sua subcontratada, dando início à produção 

de um conjunto mais alargado de produtos da 

marca em Portugal. A totalidade do volume de 

produção própria passa, então, a ser assegurado 

pela unidade de Tondela (Bodum Portuguesa 

Produção, S.A.). Mais recentemente, em 2018, 

abriu uma nova unidade, de injeção de plástico e 

montagem, em Aveiro. 

Atualmente, a fábrica de Tondela, com cerca de 

230 colaboradores, produz mais de 4 000 000 pe-

ças/ano, para dezenas de países (o volume ex-

portado é de 100%), contando no seu portefólio 

de clientes com duas das maiores cadeias mundi-

ais de distribuição (retalho) e a maior rede de 

coffeehouses do mundo. 

O departamento de manutenção desta unidade 

atua sobre cerca de 600 equipamentos, contan-

do, para isso, com sete técnicos polivalentes, dos 

quais três afetos a mais de 100 ferramentas de 

estampagem. Entre equipamentos produtivos e 

auxiliares, o parque compreende, nomeadamen-

te: 25 prensas; duas linhas automáticas (galvani-

zação e pintura); 10 máquinas de soldar; 6 máqui-

nas de lavar automáticas; 65 postos de monta-

gem; 25 equipamentos de transporte e elevação; 

1 central térmica; 1 central de ar comprimido. 

3.2 A gestão da manutenção antes da imple-
mentação 

Havendo a mudança de paradigma da gestão da 

manutenção sido identificada como estratégica 

pela Bodum, teve na decisão de avançar para um 

projeto de organização e gestão da manutenção 

a sua principal tradução prática. Funcionando co-

mo pedra-de-toque, outras se lhe seguiram, no-

meadamente a aposta na manutenção preventi-

va, como forma de aumentar o desempenho do 

parque de equipamentos. Com efeito, o cenário 

antes da implementação era de uma predominân-

cia quase total da manutenção corretiva, em virtu-

de de 95% das intervenções ocorrerem no segui-

mento de avarias ou falhas. 

Outros pontos passíveis de serem otimizados fo-

ram identificados. Caracterizadores da realidade 

antes da implementação, elencam-se alguns:  

▪ Informação dispersa e de insuficiente quali-

dade (p. ex., registo de intervenções); 

▪ Inexistência de um cadastro completo dos 

equipamentos, bem como de uma codifica-

ção única e inequívoca para os mesmos; 

▪ Ausência de uma identificação completa e 

centralizada das características técnicas dos 

equipamentos; 

▪ Inexistência de um eficaz controlo dos pedi-

dos à manutenção; 

▪ Dificuldade no apuramento de dados (tem-

pos de paragem dos equipamentos, custos 

das intervenções, entre outros); 

▪ Ineficaz gestão de armazém (desatualização 

do inventário, ausência de controlo das exis-

tências, inexistência da relação peça-equi-

pamento, etc.); 

▪ Devido à dificuldade de aprovisionamento de 

componentes, elevado tempo de reparação 

e consequente aumento da indisponibilidade 

dos equipamentos. 
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3.3 O projeto de implementação 

Em face do cenário de que se deu breve nota no 

ponto anterior, o potencial de melhoria era mani-

festamente assinalável. Consciente da importante 

premissa de que um software de gestão da manu-

tenção não poderá ser, per si, a estratégia (será, 

antes, a ferramenta), a Bodum definiu um conjun-

to de objetivos para o projeto. Por via da imple-

mentação de um CMMS, entre outros, deveria ser 

alcançado o seguinte: ter um inventário de equi-

pamentos estruturado; gerir os planos de manu-

tenção; realizar previsões de recursos; fazer o 

aprovisionamento de materiais; consultar ágil e 

eficazmente quer a informação (p. ex., histórico 

de intervenções), quer indicadores para melhor 

tomada de decisão. 

Dando cumprimento às macroações apresenta-

das em # 2, a materialização do projeto foi com-

plementada por um conjunto de etapas, próprias 

de um projeto de organização da manutenção [2]. 

A checklist que de seguida se apresenta retrata, 

de modo resumido, o Projeto Bodum na compo-

nente de implementação do CMMS. 

Passo 1 – Caracterização do projeto e designa-

ção das pessoas-chave 

Efetuada a sintetização do caso técnico, definidos 

os objetivos do projeto e identificadas as pessoas 

envolvidas, sendo ainda estabelecidas as regras 

de comunicação entre os intervenientes. 

Passo 2 – Preparação da informação administra-

tiva 

Obtidas, junto de outros departamentos da em-

presa, listagens atualizadas de centros de custo, 

organograma, pessoal e fornecedores. Nesta eta-

pa, foi ainda definida a norma de codificação dos 

ativos de manutenção. 

Passo 3 – Definição da sequência dos trabalhos 

para levantamento dos ativos 

Estabelecida uma sequência conveniente para o 

trabalho de levantamento de campo e documental 

dos ativos de manutenção, compreendendo equi-

pamentos principais do processo produtivo, ferra-

mentas de estampagem, equipamentos AVAC, 

sistemas auxiliares de energia e fluidos, entre ou-

tros. 

Passo 4 – Estabelecimento de um cronograma de 

implementação 

Especificadas as datas programadas para finali-

zação de cada etapa, incluindo as sessões de for-

mação. O cronograma incluiu a data de início do 

projeto, a data meta para fim do projeto com o 

perfil planeado e as datas de arranque de novas 

práticas de trabalho, tais como: implementação 

das ordens de trabalho preventivas; corretivas; 

registos pelos utilizadores; implementação dos 

pedidos à manutenção. 

Passo 5 – Levantamento da informação sobre os 

ativos de manutenção 

Seguindo a ordem estabelecida no passo 3, reco-

lhida a informação disponível sobre os equipa-

mentos, tornando-a acessível. Para tal, foram 

reunidos desenhos e esquemas atualizados da 

instalação, assim como as listas mais atualizadas 

de equipamentos. 

Passo 6 – Definição da sistematização funcional 

▪ Convencionadas abreviaturas identificativas 

das instalações (unidade, edifício e outras); 

▪ Desenvolvidos os grandes grupos sistemáti-

cos existentes em cada unidade acima, pre-

parando, desde logo, o sistema para a exten-

são às unidade de Aveiro e Bodum AG; 

▪ Desenvolvidos os sistemas dentro de cada 

grande grupo a partir dos esquemas das ins-

talações obtidos no passo anterior, com des-

crições sugestivas e alinhadas pela prática 

corrente da empresa; 

▪ Sempre que necessário, a sistematização 

funcional foi sofrendo afinações e desenvol-

vimentos durante o percurso do passo 7. 

Passo 7 – Registo dos ativos de manutenção no 

sistema de gestão 

▪ Feito o reconhecimento e levantamento físi-

co dos equipamentos cuja informação foi re-

colhida no passo 5; 

▪ Efetuado o registo dos ativos no CMMS, al-

cançando: uniformização da codificação 

(passo 2); caracterização das fichas técnicas 

dos equipamentos; associação de fotografi-

as, manuais, certificados e outros elementos 

documentais. 

Passo 8 – Cadastro dos materiais 

▪ Definida a norma de codificação dos materi-

ais; 

▪ Registados no CMMS os materiais direta-

mente relacionados com a função manuten-

ção, alcançando: caracterização dos dados 

técnicos dos materiais; associação de foto-

grafias dos materiais; identificação dos mate-
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riais com códigos atribuídos pelo CMMS; es-

tabelecimento da relação dos artigos com os 

objetos onde aplicados. 

Passo 9 – Definição dos planos de manutenção 

preventiva 

Após análise da respetiva documentação, prepa-

rados os planos de manutenção preventiva na for-

ma de fichas de manutenção planeada, dirigidas 

para os objetos de gestão. 

Passo 10 – Implementação dos registos de leitu-

ras de consumos e funcionamento 

Implementados os registos de leituras dos conta-

dores de funcionamento dos equipamentos cuja 

manutenção era gerida por registos (p. ex., com-

pressores, empilhadores, porta-paletes elétricos 

e viaturas). 

Passo 11 – Implementação das ordens de traba-

lho preventivas 

A partir do passo 9, preparadas as ordens de tra-

balho preventivas, sendo avaliada a disponibilida-

de de recursos humanos para viabilizar os planos 

preventivos, evitando, deste modo, a implementa-

ção de intervenções que originassem um progra-

ma de trabalhos inviável. 

Passo 12 – Implementação das ordens de traba-

lho corretivas 

Implementados os procedimentos para documen-

tação de todas as intervenções corretivas, bem 

como os procedimentos de reporte das ordens de 

trabalho, incluindo os elementos de qualificação e 

diagnóstico das avarias. 

Passo 13 – Implementação dos pedidos à manu-

tenção 

Implementados os procedimentos para realizar os 

pedidos à manutenção de forma centralizada no 

CMMS. 

Passo 14 – Indicadores e análises à manutenção 

Desenhados os indicadores de manutenção, co-

meçando pelos indiscutíveis (MTBF, MTTR, entre 

outros). 

Este projeto incluiu, ainda, duas outras dimen-

sões – gestão de armazém e aprovisionamentos 

à manutenção. Com o objetivo de proporcionar à 

manutenção, nas melhores condições técnicas e 

económicas, a logística imediata de peças e ma-

teriais para o seu desempenho, dando continuida-

de a alguns dos processos anteriormente referi-

dos, foram definidos os necessários procedimen-

tos para a implementação de ambas. 

Duas importantes vertentes foram asseguradas: 

reuniões de trabalho e sessões de formação. 

Para os diversos passos anteriores, foram reali-

zadas diversas reuniões de coordenação e reuni-

ões de trabalho. As primeiras para avaliação do 

progresso e clarificação de estratégias do traba-

lho da equipa. As segundas para a realização de 

trabalho técnico efetivo, designadamente: clarifi-

cação de desenhos e esquemas, listas de equipa-

mentos, levantamentos de campo e registos no 

sistema. Igualmente importantes foram as ses-

sões de formação, as quais foram acompanhadas 

da realização de um relevante trabalho efetivo por 

parte dos técnicos envolvidos. 

Ao longo do projeto, foi sendo cumprido o princí-

pio da verificação da qualidade da informação, 

nomeadamente ao nível da uniformização dos da-

dos registados no sistema (p. ex., codificação 

aplicada à documentação). Visando sistematizar 

e normalizar conceitos, processos e instruções de 

trabalho, para além de identificar responsabilida-

des, foi preparado um Manual de Procedimentos 

no qual, entre outros conteúdos, se plasmaram os 

diversos procedimentos definidos no decurso das 

várias sessões de consultoria. 

Em ordem a garantir o sucesso geral de um proje-

to deste tipo, é avisado prever uma etapa de 

acompanhamento e avaliação – como aludido em 

# 2 –, pelo que, finda a implementação, seguiu-se 

uma segunda fase. Compreendendo diversas 

sessões, pretendeu: acompanhar o cumprimento 

dos objetivos definidos; auditar e validar a infor-

mação registada no CMMS; consolidar a vertente 

formativa; esclarecer dúvidas. 

4. A GESTÃO DA MANUTENÇÃO PÓS-IMPLE-

MENTAÇÃO 

Em resultado dos efeitos produzidos pelo projeto 

tratado no ponto anterior, a gestão da manuten-

ção da Bodum experimentou uma série de mu-

danças, decorrentes, em grande medida, da oti-

mização de diversos aspetos apresentados em  

# 3.2. Retratando o quadro atual, resume-se parte 

de seguida. 

Parametrização e parque de equipamentos 

Obedecendo a uma lógica de dependência arbo-

rescente para a coordenação dos equipamentos, 

a sistematização funcional definida favoreceu a 

obtenção de ganhos substanciais ao nível do apu-
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ramento de disponibilidades, número de interven-

ções ou tempos – por área, linha produtiva ou 

equipamento. Outras melhorias identificadas: 

▪ Ágil e rápido acesso ao inventário (por meio 

da família do equipamento, linha produtiva, 

localização, entre outros critérios); 

▪ Redução (80%) do tempo despendido com o 

acesso à informação (p. ex., características 

técnicas, histórico de manutenção e docu-

mentação); 

▪ Definição da criticidade dos equipamentos, 

com importantes efeitos no planeamento dos 

trabalhos e na consequente diminuição dos 

tempo de paragem. 

Planos de manutenção e ordens de trabalho 

A adequada definição dos planos de manutenção 

induziu uma expressiva diminuição dos tempos 

das intervenções, viabilizando, ainda, um rigoro-

so apuramento dos custos. Registam-se, igual-

mente, melhorias ao nível do planeamento dos 

trabalhos, especialmente no tocante ao controlo 

das intervenções programadas – através de ca-

lendário, alertas visuais, graus de urgência, etc. 

Maioritariamente decorrentes do cabal cumpri-

mento do planeamento traçado, sublinham-se, 

ainda, as seguintes melhorias: 

▪ Simplificação significativa do processo de 

preparação das intervenções, traduzindo-se 

numa relevante diminuição do número de 

trabalhos programados em atraso; 

▪ Constituição de um histórico detalhado das 

intervenções, com evidentes vantagens para 

o processo de tomada de decisão; 

▪ Aumento muito considerável do peso das in-

tervenções de cariz preventivo (passaram a 

representar 60% do total dos trabalhos de 

manutenção), equivalendo a uma taxa de 

cumprimento do plano de manutenção pre-

ventiva superior a 90%. 

Gestão de armazém e aprovisionamentos à 
manutenção 

Fazendo uso da regra do inventário permanente, 

a gestão de armazém contribuiu para a tendência 

de diminuição gradual da indisponibilidade dos 

equipamentos, concorrendo, também, para uma 

importante redução dos custos das intervenções. 

Mais melhorias registadas: 

▪ Centralização da informação (p. ex., fichas 

técnicas, histórico de aplicação de peças e 

relação artigo-fornecedor), com evidentes 

ganhos quer quanto à redução, para metade, 

do tempo de localização e recolha física de 

peças, quer ao nível da obtenção de melho-

res condições comerciais;  

▪ Otimização do espaço físico disponível em 

armazém (aumento superior a 20%); 

▪ Redução do risco de rutura de stock e efeti-

va mitigação de falhas no aprovisionamento 

de artigos e sobressalentes críticos. 

Custos e indicadores de manutenção 

Tornada disponível no CMMS, a informação rela-

cionada com documentos financeiros ficou mais 

acessível e associada às respetivas atividades  

(p. ex., ordens de trabalho e contratos de manu-

tenção). Aliada à consistência e rigor da informa-

ção que os integra, verificou-se uma interessante 

otimização de diversos indicadores-chave de de-

sempenho (técnicos, económicos e organizacio-

nais). Outras melhorias a que se dá destaque:   

▪ Possibilidade de melhorar o apuramento do 

custo global de cada peça produzida, incluin-

do-se a componente relativa à manutenção; 

▪ Redução dos custos de manutenção, repre-

sentando 1,12% do volume de faturação; 

▪ Aumento significativo do tempo médio entre 

avarias. 

Várias foram as melhorias verificadas na gestão 

da manutenção da Bodum nos meses subse-

quentes à implementação, pelo que, além destas, 

outras poderiam ser apontadas. O que acima se 

destaca é a parte substantiva, caracterizadora 

das mais relevantes. 

Uma vez que a materialização plena de algumas 

melhorias exige tempo, por forma a que os proce-

dimentos implementados produzam os efeitos de-

sejados, a margem para que a evolução evidenci-

ada tenha ainda mais expressão é muito significa-

tiva. A pertinência de um segundo artigo ganhará, 

pois, relevância. 
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