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1. Introdução. 

Os profissionais da área de Manutenção seja ela, predial, industrial ou de equipamentos 
móveis (frotas), tem plena consciência que trabalham em uma atividade complexa, que 
envolve quantias de dinheiro elevadas, responsabilidades diversas, questões de segurança 
e produtividade da empresa. 

A manutenção de equipamentos móveis, (veículos leves, caminhões, ônibus, tratores e 
outros equipamentos) tem características próprias que tornam a sua gestão diferente e 
ainda mais complexa. 

As construtoras, transportadoras, empresas de ônibus, atacadistas e distribuidores, 
empresas de logística, locadoras de veículos ou qualquer outro frotista precisam ainda mais 
de uma ferramenta de controle e gerenciamento da manutenção de suas frotas. 

Como fatores que contribuem para a complexidade deste tipo de manutenção, temos: 

 Dispersão geográfica dos veículos e equipamentos. 
 Regimes de trabalho variável, em função da demanda de serviço também variar. 
 Condições de trabalho variável em função das estradas, cidades ou regiões onde o 

equipamento estiver operando. 
 Exposição a variações climáticas, pois os equipamentos operam em ambiente 

externo. 

O setor responsável por esta área dentro destas empresas precisa estar preparado para 
cumprir suas tarefas, precisa de procedimentos padronizados, de pessoal capacitado e de 
um fluxo de informações funcionando perfeitamente. 

Para isto é fundamental ter um bom sistema de gestão de manutenção. 

O Módulo de Manutenção do Sistema PRODUSOFT DE GESTÃO DE FROTAS é rico em 
recursos e muito flexível podendo ser totalmente parametrizável conforme a realidade de 
manutenção de cada empresa. 
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2. Principais funções do Módulo de Manutenção. 
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3. O Menu Tabelas Manutenção. 

 

Neste Menu, temos acesso às diversas tabelas que devem ser cadastradas para parametrização 
do Módulo de Manutenção, de forma que o mesmo fique adequado ao perfil de sua frota e a 
sua politica de manutenção.  

Lembre-se que os menus podem variar de uma versão para outra ou conforme o perfil de cada 
usuário ou empresa. 
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4. O Menu Banco de Dados - Manutenção. 

 

O item Manutenção Preventiva – Cadastro de Planos é uma das opções mais importantes 
deste módulo. 

Através dele o usuário tem acesso ao Cadastro de Planos de Manutenção Preventiva que 
deverá elaborar criteriosamente para cada conjunto homogêneo de equipamentos. 

A opção Parâmetros de Manutenção permite adequar a realidade atual de cada veículo e 
equipamento às regras e aos planos de manutenção da empresa. 

Na opção Ordem de Serviço o usuário poderá consultar qualquer ordem de serviço existente 
no sistema e sua situação atual (pendente, em execução ou encerrada). 

Além de fazer qualquer tipo de consulta e aplicar filtros, é aqui que serão feitos todos os 
lançamentos de informações nas Ordens de Serviço. 

O item CheckList também tem grande importância e será explorado detalhadamente mais 
para frente. 

Lembre-se que os menus podem variar de uma versão para outra ou conforme o perfil de 
cada usuário ou empresa. 
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5. O Menu Relatórios e Gráficos - Manutenção. 

 

Aqui o usuário tem acesso aos inúmeros relatórios que estão disponíveis, com informações 
relevantes para o controle operacional da manutenção e informações gerenciais para 
acompanhamento de desempenho e tomada de decisões. 

Cada um deles tem inúmeras opções de filtros, quebras e diferentes layouts que ampliam em 
muito a gama de informações oferecidas pelo sistema. 
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6. A opção Painel de Controle do Menu Utilitários. 

Na tela a seguir temos uma visão do Painel de Controle – Parâmetros de O.S. 
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No Painel de Controle o usuário encontra mais de uma centena de parâmetros que permitem 
ajustar o comportamento do SISTEMA PRODUSOFT DE GESTAO DE FROTAS. 

No exemplo da tela acima, podemos visualizar alguns dos inúmeros parâmetros que definem 
as informações utilizadas nas Ordens de Serviço e ativam ou desativam regras de negócios em 
relação às mesmas. 

Num contexto geral, estes parâmetros tem o objetivo de ligar e desligar funcionalidades do 
sistema, exibir ou não determinados campos, obrigar ou não preencher outros campos e muito 
mais. 

Assim, a PRODUSOFT pode manter uma versão padronizada do SISTEMA PRODUSOFT DE 
GESTÃO DE FROTAS e mesmo assim atender necessidades específicas de alguns clientes ou 
grupos de clientes, garantindo a evolução do produto para todos. 

Quando uma nova funcionalidade é desenvolvida, um novo parâmetro é criado no painel de 
controle e o seu valor é configurado de forma que esta funcionalidade fique desativada ou 
neutra para os clientes que já utilizam o produto. 

A qualquer momento a empresa pode alterar o parâmetro ativando a nova funcionalidade e 
tornando seus controles mais rígidos e seguros, aplicando novas regras de negócios. 

O painel de controle permite que uma empresa implante o sistema com um determinado 
conjunto de recursos e gradualmente, à medida que for evoluindo e achar necessário ative 
recursos mais avançados. 

Pode também mudar valores de parâmetros tornando mais rigorosas as consistências aplicadas 
nos dados digitados. 
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7. Pré-requisitos para implantação: 

Para início da operação do módulo de manutenção do SISTEMA PRODUSOFT DE GESTÃO DE 
FROTAS alguns módulos do sistema já devem estar previamente implantados. 

 Cadastro de Veículos; 
 Cadastro de Hodometros e / ou horímetros de cada veículo / equipamento; 
 Cadastro de Funcionários; 
 Cadastro de Fornecedores; 
 Se o módulo almoxarifado estiver ativo, o cadastro de produtos, com o inventário das 

quantidades de cada item em cada almoxarifado e o custo médio dos mesmos. 
 O Plano de Custos já deve estar montado no momento que for dado início ao 

lançamento de custos. 

Não é necessário que todas as tabelas estejam preenchidas previamente para o início da 
implantação. 

Elas deverão ser preenchidas numa sequência lógica que definiremos em cada etapa. 
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8. Configuração de usuários. 

A configuração de usuários para o MÓDULO DE MANUTENÇÃO tem algumas particularidades 
especificas. 

 
Por exemplo, podemos definir que um determinado usuário, que trabalha na borracharia terá 
acesso apenas aos itens do Almoxarifado que pertençam ao grupo borracharia. 

Outro usuário do setor de funilaria e pintura poderá apenas ter acesso aos produtos dos grupos 
de funilaria, pintura, elétrica e cabine. 

Este recurso permite maior segurança minimizando erros de operação, como aplicar uma peça 
numa ordem de serviço com código errado. 
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8.1. Definindo os Grupos de Produtos do Usuário. 

Clicando no botão Grupos de Produtos do Usuário, a tela abaixo é exibida, permitindo a 
definição dos Grupos de Produtos que cada usuário poderá acessar. 
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8.2. Definindo os Sub-Sistemas do Usuário. 

Clicando no botão Sub-Sistemas do Usuário, a tela abaixo é exibida, permitindo a definição 
dos Sub-Sistemas que cada usuário poderá acessar. 
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8.3. Definindo os Tipos de O.S. do Usuário. 

Clicando no botão Tipos de O.S. do Usuário, a tela abaixo é exibida, permitindo a definição 
dos Tipos de O.S. que cada usuário poderá acessar. 
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9. A Barra de Botões. 

É importante conhecer e saber utilizar a Barra de Botões existente nas telas de dados do sistema 
(telas das tabelas de parametrização, dos cadastros e de lançamentos) e que nos oferece 
funcionalidades para fazer consultas, inclusão, alteração e exclusão de informações. 
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Segue informações sobre cada um dos botões 

 
O primeiro botão é denominado Consulta/Cadastro e tem uma tecla de atalho associada: 
CTRL+V 

Este botão serve para controlar o que é exibido na área de consulta da tela alternando entre 
a GRID de registros e a tela de cadastro, onde são exibidos todos os dados de um único registro 
(aquele registro que estava selecionado na GRID no momento que clicamos neste botão ou 
utilizamos a tecla de atalho). 

Este registro selecionado é também denominado de registro corrente. 

Outra forma de exibir as informações da tela de cadastro de um registro é dar um Duplo clique 
sobre o mesmo. 

Porém para voltar de uma tela de cadastro para a GRID de registros a única forma é utilizar 
o botão Consulta/Cadastro ou a tecla de atalho correspondente. 

 
Este bloco de quatro botões permite uma movimentação pelos diversos registros existentes no 
banco de dados. 

O primeiro botão da esquerda movimenta o ponteiro para o primeiro registro do banco de dados e 
o último botão da direita movimenta o ponteiro para o último registro do banco de dados. 

Os dois botões do meio movimentam o ponteiro registro a registro. 

O botão da esquerda movimenta o ponteiro para o registro anterior e o botão da direita 
movimenta o ponteiro para o próximo registro. 

 
Este botão é denominado Novo e tem uma tecla de atalho associada: CTRL+O 

Sua função é incluir um novo registro no banco de dados. 
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Este botão é denominado Alterar e tem uma tecla de atalho associada: CTRL+A 

Sua função é permitir alterar informações do registro selecionado. 

Ao utilizar este botão o sistema exibe na área de consulta da tela as informações de cadastro do 
registro corrente, no modo de edição, ou seja, permitindo que as informações sejam alteradas. 

 
O botão em destaque logo abaixo é denominado Excluir e tem uma tecla de atalho associada: 
CTRL+E 

 
Sua função é excluir o registro selecionado. 

Muitas vezes não é possível excluir um registro.  
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Sempre que houver registros em outras tabelas, cadastros ou lançamentos no sistema que 
estejam relacionados com o registro que estamos tentando excluir o SISTEMA PRODUSOFT 
FROTA não permitirá que a exclusão seja efetivada. 

Isto ocorre para manter a integridade das informações do banco de dados. 

Vamos analisar este exemplo.  

Supondo que temos um sub-sistema com código 04 denominado Direção e que no banco de 
dados existem 23 serviços mecânicos cadastrados para este sub-sistema. 

Se tentarmos excluir este sub-sistema, o SISTEMA PRODUSOFT FROTA não permitirá, como 
pode ser visto na tela abaixo. 

 
Se a operação fosse concluída os 23 serviços mecânicos associados ao sub-sistema direção 
ficariam sem referência e o banco de dados perderia a integridade de suas informações. 

E para maior segurança, após a checagem e comprovação da não existência de registros 
relacionados, o sistema ainda vai exibir uma mensagem pedindo confirmação para exclusão do 
registro. 
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E finalmente temos o botão denominado Imprimir que tem uma tecla de atalho associada: 
CTRL+P 
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10. Uma abordagem para estruturação lógica da manutenção. 

Devido à evolução tecnológica, a cada dia, os veículos e equipamentos que compõem uma 
frota estão mais complexos.  

Para facilitar o gerenciamento da manutenção, a organização da empresa e dos 
profissionais que atuam no segmento, costuma-se dividir os veículos e equipamentos 
conforme suas partes mais importantes. 

Chamamos cada uma destas partes de subsistemas. 

Como exemplo de subsistemas temos o Motor, o Câmbio, a parte Elétrica, Suspensão, 
Freios, e muito mais. 

Esta divisão em geral já é feita pelo próprio fabricante do equipamento ou veículo e pode 
ser ajustada pelo setor responsável pela Manutenção dentro da empresa. 

A atividade de manutenção engloba uma série grande de serviços que devem ser 
realizados, visando manter os veículos e equipamentos em boas condições para cumprir 
suas atividades com confiabilidade, prolongando a vida útil e reduzindo os custos 
operacionais dos mesmos. 

Estes serviços são agrupados por subsistemas. 

Teremos uma lista de serviços referentes ao subsistema motor, outra lista de serviços para 
o subsistema de câmbio e assim por diante. 

Indo mais adiante, mesmo veículos cuja manutenção é feita conforme as melhores práticas 
apresentam defeitos. 

Na mesma linha de raciocínio, criamos listas com os principais defeitos e naturalmente 
também agrupamos estes defeitos nos subsistemas nos quais eles ocorrem. 

Isto nos dá uma estruturação lógica que facilita a compreensão, o controle e a execução 
das inúmeras atividades relacionadas à manutenção. 

Também possibilita criar informações gerenciais de forma organizada e compreensível. 

Em seguida vamos ver exemplos práticos de tudo isso e como parametrizar o módulo de 
manutenção do sistema PRODUSOFT FROTA para atender as nossas necessidades 
particulares. 
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11. Parametrização com enfoque na Manutenção Preventiva. 

Vamos entender aqui o encadeamento lógico necessário para estruturar os planos de 
manutenção preventiva dentro do sistema até chegarmos à abertura automática de ordens 
de serviço. 

 

O primeiro passo é montarmos a relação de Sub-Sistemas. 

O segundo passo consiste em definir uma lista com todos os Serviços que farão parte dos 
diversos planos de manutenção preventiva. 

Devemos incluir também nesta lista os Serviços que mesmo não fazendo parte dos planos 
de manutenção preventiva sejam relevantes e que desejamos ter um controle sobre os 
mesmos. 

O terceiro passo é definir quais os Serviços se aplicam a cada família de veículos. 

Esta etapa é um pouco trabalhosa, mas oferece grande segurança ao sistema, evitando que 
por erro de operação seja registrado, por exemplo, um serviço de troca de óleo numa 
carreta. 
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Também facilita a operação, pois numa ordem de serviço, só são exibidos os serviços 
pertencentes à família do veículo desta O.S., diminuindo o tamanho das listas disponíveis 
para o usuário pesquisar. 

Uma vez feito isso, podemos começar a cadastrar os planos de manutenção preventiva. 

 

 

Como “GRUPO HOMOGÊNEO DE VEÍCULO” entendemos: 

 Mesmo Fabricante. 
 Mesmo Modelo. 
 Mesmo Combustível. 
 Mesmo Tipo de Equipamento. 
 Mesmo Grupo de Manutenção. 

Aqui fica claro também a importância de definirmos os serviços por família de veículos, uma 
vez que uma família é caracterizada como sendo veículos com: 

 Mesmo Fabricante. 
 Mesmo Modelo. 
 Mesmo Combustível. 

Assim só conseguiremos incluir um serviço num plano de manutenção preventiva, se este 
serviço estiver incluído na família de veículos correspondente. 

E uma vez definidos os planos de manutenção preventiva o sistema já estará apto a iniciar 
a abertura automática de Ordens de Serviço. 

  

 Os Planos de Manutenção Preventiva são montados para Grupos Homogêneos 
de veículos e equipamentos. 
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12. Tabela de Sub-Sistemas. 

Agora vamos precisar da relação de Sub-Sistemas a serem cadastrados. 

Se ainda não temos esta relação, devemos elaborar uma lista geral com os diversos sub-sistemas 
de todos os tipos de veículos e equipamentos que compõem a frota. 

Em seguida ordenar estes sub-sistemas numa sequência lógica e criar uma codificação para cada 
um deles para ser possível o cadastramento no sistema. 

O código de cada sub-sistema deve ter duas posições podendo ser alfanumérico. 

Pode-se adotar um código sequencial: 01, 02, 03, etc. ou numerar de 3 em 3 (01, 04, 07, etc.) 
para permitir inserções futuras mantendo a sequência lógica definida inicialmente. 

Pode-se usar letras como MO para MOTOR, CA para CAMBIO e assim por diante. 

É apenas uma sugestão. Faça como achar mais adequado. 

Menu Tabelas -> Tabelas Manutenção -> Sub-Sistemas 
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Na imagem acima temos uma visualização da GRID de uma Tabela de Sub-Sistemas. 

O seu cadastramento é muito simples, pois para cada registro temos apenas duas informações: 
Código do Sub-Sistema e a Descrição do Sub-Sistema. 

Em relação ao software não existe nenhuma dificuldade. 

Basta ser criterioso na elaboração da lista de sub-sistemas. 

Se o software já veio carregado com uma lista de sub-sistemas, tome-a como referência mas faça 
os ajustes que forem necessários antes de seguir em frente. 

 

 

Um bom planejamento nesta fase irá resultar em ganho de tempo no futuro. 

  

A qualquer momento podemos incluir novos sub-sistemas, porém a partir do início da 
operação do sistema não será mais possível fazer uma reestruturação nesta tabela. 
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13. Tabela de Serviços. 

Agora vamos precisar da relação geral de todos os Serviços de cada Sub-Sistema independente do 
tipo de veículo. 

Devemos pegar a relação de todos os Serviços do primeiro Sub-Sistema, ordenar estes Serviços 
numa sequência lógica e criar uma codificação para cada um deles para ser possível o 
cadastramento. 

O código de cada Serviço é composto de cinco caracteres, onde os dois primeiros identificam o 
Sub-Sistema e os outros três identificam o Serviço dentro daquele Sub-Sistema. 

A sugestão neste caso é adotar um código sequencial: 001, 002, 003, etc. ou numerar de 3 em 3 
(001, 004, 007, etc.) para permitir inserções futuras mantendo a sequência lógica definida 
inicialmente. 

Uma vez feito isso, deve-se repetir o processo para todos os demais sub-sistemas. 

Menu Tabelas -> Tabelas Manutenção -> Serviços 

Abaixo visualizamos na área de consulta da tela, um exemplo de Grid de Serviços. 
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E aqui a tela de Cadastro de Serviços: 

 

Clicando no botão novo aparece a tela de cadastro em branco para incluirmos um novo serviço. 
 

 
 
Os Campos Código e Descrição do Sub Sistema são relacionados à tabela de Sub-
Sistemas. 
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13.1. Atualização automática da tabela de Serviços por Família de 
Veículo. 

 

 
 
 
Retorne a Grid para visualização do novo registro incluído usando o botão Consulta / 
Cadastro. 
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14. Tabela de Serviços por Família. 

Esta tabela tem objetivo de oferecer segurança ao sistema minimizando a possibilidade de 
erros e ao mesmo tempo simplificando a sua utilização. 

A ideia é simples: Na maioria das vezes, cadastramos no sistema uma lista de serviços que 
chega a ser bem extensa. 

Em geral grande parte destes serviços tem sentido para alguns tipos de veículos, mas não 
tem o menor sentido para outros tipos. 

 

 

Para isso criamos esta tabela, onde associamos a cada família de veículos uma lista dos 
serviços cadastrados que se aplicam a mesma. 

Então, na família de veículos Scania CM 360 nós nunca iremos incluir serviços de baú, 
serviços equipamentos de refrigeração ou serviços de sistema elétrico de empilhadeiras. 

Assim, no momento que vamos criar um plano de manutenção preventiva para um cavalo 
mecânico só serão exibidos serviços compatíveis para veículos daquele fabricante e modelo. 

O sistema nunca deixará que por engano o usuário cadastre uma troca de óleo para uma 
carreta. 

Além disso, na hora de montar um plano de manutenção a lista de serviços que é exibida é 
muito menor que a lista total de serviços cadastrados, facilitando o dia a dia dos usuários 
do sistema. 

Da mesma forma, nas ordens de serviço em geral só aparecerão serviços para o usuário 
selecionar que sejam compatíveis com o veículo em questão. 

Mais uma vez, temos maior segurança e facilidade de uso. 

 

 

Na prática se estamos cadastrando uma nova família de veículos é mais fácil fazer esta 
associação aqui nesta tela. 

Mas se estamos cadastrando um novo serviço talvez seja mais fácil associar o mesmo às 
famílias onde ele será utilizado na própria tela de cadastramento do serviço. 

Serviços de Motor, Câmbio e Diferencial não tem nenhum sentido para Carretas da 
mesma forma que Serviços de Baú não tem sentido para um Cavalo Mecânico ou 

para um Veículo de Passeio. 

Lembre-se que esta associação de serviços a uma família de veículos pode ser 
feita nesta tela e também no instante que vamos gravar um novo serviço na tabela 

de serviços. 
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. Menu Tabelas -> Tabelas Manutenção -> Serviços por família. 
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14.1. Importando serviços de outra Família de Veículos. 

Existe uma forma mais produtiva do que marcar individualmente cada um dos serviços 
de uma Família de Veículos. 

O SISTEMA PRODUSOFT FROTA, oferecer o recurso de copiarmos todos os serviços 
cadastrados numa determinada família, para a nova família que estamos configurando. 

 

 

Para importar os serviços de outra família, primeiramente selecione a Família destino.  
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Clique no botão Importar Serviços de Família.  

Caso esta Família contiver serviços cadastrados, o sistema informará que existem 
serviços e se deseja continuar, pois os mesmos serão substituídos.  

Após confirmação, em seguida, será aberta uma nova janela de Famílias de Veículos 
(origem), da qual, serão importados os serviços, procure pela família, selecione-a, 
clique em OK, uma nova mensagem será exibida, alertando sobre os serviços existentes 
da família anterior serão excluídos, e para finalizar, confirme. 
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15. Tabela Unidades de Manutenção. 

O Sistema Produsoft de Gestão de Frotas pode gerenciar planos de manutenção preventiva 
utilizando diversas unidades de controle, conforme o tipo de equipamento. 

Para caminhões, ônibus e veículos de passeio, por exemplo, utilizam-se planos de 
manutenção preventiva por quilômetros rodados. 

No caso de tratores, empilhadeiras, e a maioria das máquinas agrícolas e de construção 
civil utilizam-se planos de manutenção preventiva por horas trabalhadas. 

Quando temos equipamentos com regime de trabalho muito variável como no caso de 
caminhões de lixo ou caminhões betoneiras podemos criar planos de manutenção 
preventiva por litros de óleo diesel consumido. 

No caso dos caminhões de lixo temos o compactador que gera grande esforço para o 
motor, mesmo quando o veículo está parado, o que nos leva a concluir que controlar a 
manutenção por quilômetros rodados pode não ser a melhor opção. 

Com caminhões betoneiras acontece a mesma coisa, pois o balão da betoneira utiliza 
potencia do motor mesmo quando o veículo não está andando. 

Podemos ter também planos de manutenção preventiva em função de tempo corrido 
independente da utilização do mesmo, como por exemplo, lavagem e lubrificação da cada 
15 dias. 

Neste caso podemos ativar a unidade de manutenção Dias. 

Nos caminhões betoneiras, no caso dos balões da betoneira o desgaste é proporcional ao 
volume de concreto transportado e os planos de manutenção serão controlados por Metros 
Cúbicos. 

Esta tabela foi criada com o objetivo de habilitar para sua empresa apenas aquelas 
unidades de manutenção que serão utilizadas entre todas as possibilidades que o SISTEMA 
PRODUSOFT FROTA oferece. 

Isto foi feito para evitar possíveis erros de criação de planos de manutenção utilizando 
unidades indevidas. 

Só devem ficar disponíveis no sistema as unidades de manutenção que serão efetivamente 
utilizadas. 
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Menu Tabelas -> Tabelas Manutenção -> Unidade de Manutenção. 
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16. Manutenção Preventiva. 

16.1. Conceitos. 

Quando a indústria projeta um veículo ou equipamento faz estudos de durabilidade de cada 
tipo de peça, dos óleos lubrificantes, filtros, etc. e define as intervenções que devem ser 
executadas ao longo de sua vida útil para mantê-lo em perfeitas condições de uso. 

Estão incluídas nestas listas de intervenções as trocas de óleos, filtros e outras peças, 
verificações, inspeções e regulagens diversas. 

Para cada um destes serviços os estudos de laboratório indicam a frequência ideal para 
execução dos mesmos. 

Exemplo: Trocar óleo a cada 10.000 km e trocar filtro de óleo do motor a cada 20.000 km. 

Com certeza os dados de laboratório não indicam um número redondo para cada serviço. 

A quilometragem ideal para trocar um determinado tipo de óleo pode ser 11.300 km e no 
caso de trocas de filtros de óleo pode ser 20.700 quilômetros. 

Considerando uma lista de dezenas de serviços distintos teríamos dezenas de 
quilometragens ideais para executar cada um deles. 

Isto iria gerar um número muito grande de paradas para manutenção de cada veículo, o 
que na prática não seria possível de ser feito. 

Além disso, a indústria adota um coeficiente de segurança considerando as diferentes 
condições de uso dos veículos e equipamentos, o que resulta num intervalo de 
quilometragens para fazer um determinado serviço. 

E finalmente para diminuir o número de paradas de cada veículo, agrupa numa mesma 
quilometragem uma série de serviços a serem executados juntos, ou seja, numa única 
parada na oficina. 

Isto é feito, mesmo que os estudos de laboratório não indiquem exatamente aquela 
quilometragem, porém respeitando-se as margens de segurança. 

Em geral agrupa-se uma série de serviços que serão executados a cada 10.000 km, outra 
série de serviços que serão executados a cada 20.000 km e assim por diante. 

Existe também a preocupação de definir a frequência de execução de cada série de serviços 
em quilometragens que sejam múltiplas uma das outras. 

Desta forma quando vai se parar um veículo para executar os serviços da frequência de 
20.000 kms, na mesma parada também serão executados pela segunda vez os serviços 
que devem ser executados a cada 10.000 kms. 
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Isto também minimiza o número de paradas dos veículos para manutenção preventiva. 

16.2. Como elaborar um Plano de Manutenção Preventiva 

Caso 1: Múltiplos Perfeitos 

Cada plano é múltiplo dos planos de frequência menor. 

Plano Frequência 

A 10.000 km 

B 20.000 km 

C 40.000 km 

O Plano B é para ser executado na Frequência de 20.000 km e é múltiplo da Frequência de 
10.000 km. 

E o Plano C é para ser executado na Frequência de 40.000 km, e é múltiplo da Frequência 
de 20.000 km e também da Frequência de 10.000 km. 
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Caso 2: Múltiplos Não Perfeitos. 

Na realidade quando trabalhamos com múltiplos não precisa na realidade ser 100 % 
múltiplos. 

Pode existir plano que não seja múltiplo de todos os planos de frequência menor. 

Plano Frequência 

M1 20.000 km 

M2 40.000 km 

M3 60.000 km 

O Plano M2, é para ser executado na Frequência de 40.000 Km e é múltiplo da Frequência 
de 20.000 Km (Plano M1). 

E o Plano M3, é para ser executado na Frequência de 60.000 km, e é múltiplo da 
Frequência de 20.000 km (Plano M1), porém não é múltiplo da Frequência de 40.000 
km (Plano M2). 

Vamos estudar agora um exemplo real desta situação: 

No caso um caminhão Iveco que tem 3 planos de manutenção preventiva que devem ser 
executados nas frequências de 20.000, 40.000 e 60.000 km, conforme pode ser visto na 
tela abaixo: 
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Podem existir itens num veículo que precisam ser trocados com 60.000 em função de 
requisitos técnicos da engenharia do produto. 

Por exemplo, óleo de câmbio, óleo de diferencial, alguns filtros, etc. 

O que não deveríamos ter é planos com 20.000, 25.000, 33.000 e 60.000, por exemplo, 
pois em poucos momentos estes planos iriam coincidir, aumentando muito as paradas para 
manutenção de cada veiculo ou equipamento. 

Agora veja: 

O plano de menor frequência é 20.000. 

Então os itens do plano de 20.000 devem ser incluídos no plano de 40.000 e no plano de 
60.000. 

Só que os itens do plano de 40.000 não deverão ser incluídos no plano de 60.000, pois 
60.000 não é múltiplo de 40.000. 

Agora podem existir filtros, óleos, lonas de freios, etc. que tem durabilidade prevista de 
40.000. O sistema não pode engessar uma realidade da engenharia do produto. 

Então no caso teremos: 

Km do veiculo Plano que será chamado 

20.000 M1 – FREQUENCIA 20.000 

40.000 M2 – FREQUENCIA 40.000 

60.000 M3 – FREQUENCIA 60.000 

80.000 M2 – FREQUENCIA 40.000 

100.000 M1 – FREQUENCIA 20.000 

120.000 M3 - FREQUENCIA 60.000 

O Sistema vai chamar sempre o plano de maior frequência cuja quilometragem seja 
múltiplo do mesmo. 
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O problema aqui não está em 60.000 não ser múltiplo de 40.000 e sim que neste caso 
deveríamos ter um plano de 120.000 que seria múltiplo de todos os planos anteriores 
fechando o CICLO. 

120.000 é múltiplo de 20.000, 40.000 e 60.000 

Então no plano de 20.000 devemos incluir os itens que tem que ser feitos a cada 20.000. 

No plano de 40.000 devemos incluir os itens do plano de 20.000 e aqueles itens que devem 
ser executados exclusivamente a cada 40.000 km. 

No plano de 60.000 devemos incluir os itens do plano de 20.000 e aqueles itens que devem 
ser executados exclusivamente a cada 60.000 km. 

O que falta é definir um plano de 120.000 km que é múltiplo de 40.000 e 60.000 e neste 
plano incluir todos os itens do plano de 60.000 e aqueles itens que foram adicionados no 
plano de 40.000. 

Senão, o que ocorre. 

Quando o veículo tiver com 120.000 km o sistema irá pedir o plano de 60.000 (o plano de 
maior frequência cuja km do veiculo seja múltiplo do mesmo). 

Só que no plano de 60.000 tem os itens do plano de 20.000, mas não tem os itens que 
foram acrescentados no plano de 40.000, ou seja, que só são executados a cada 40.000. 

Por isso tem que fechar o ciclo. 
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Menu Banco de Dados -> Manutenção -> Manutenção Preventiva – Cadastro de 
Planos. 

O Cadastro de plano são definidos os serviços de uma revisão preventiva. Para isso, o 
cadastro de veículos deverá estar corretamente cadastrados. Um plano de manutenção é 
composto pelo seguintes itens: Família de Veículos, Tipo de Veículos e Grupos de Veículos. 
Veja em destaque na figura abaixo do cadastro de veículos: 
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Por isso, antes de iniciar Cadastro de Planos de Manutenção, verifique se todos os veículos 
estão padronizados com as Famílias de veículos e seus respectivos Tipos e Grupos.  

Outro item a verificar é, de que forma serão montados os Planos de Manutenção, por 
Múltiplos ou A Partir do Último, definidos em Parâmetros de Manutenção (Banco de 
Dados->Manutenção->Parâmetro de Manutenção), tópico seguinte. 

Múltiplos: Os planos deverão serem cadastrados com freqüência múltipla, por exemplo: 1 
plano com 10.000, outro com 20.000, e assim sucessivamente... 

A Partir do Último: As ordens de serviços serão abertas sempre a partir do último 
hodômetro da última ordem de serviço aberta... 

Veja alguns Cadastros de Plano de Manutenção: 

 

Para cadastrar um novo Plano de Manutenção, clique no botão Novo, e selecione opção 
Criar Novo Plano. Neste botão existem mais duas opções:  

Copiar um Plano: Esta opção copia os itens de serviços criados de um plano existente. 

Copiar Conjunto de Planos: Esta opção copia os itens de serviços de um conjunto de 
Planos de manutenção. 
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Continuando com o cadastro de um novo Plano de Manutenção... 

 

Selecione a Família clicando nos três pontinhos...em seguida, o Tipo de Veículo e Grupo, 
os quais estão vinculados na Família de Veículos selecionado. 

Freqüência: Informe a freqüência, o qual, indicará o momento de manutenção dos 
veículos.  

Unidade: Selecione a unidade de freqüência. 

Antecedência: Informe o valor de antecedência que determinará a abertura antecipada da 
ordem de serviço. 

Plano: Informe um nome para este Plano de Manutenção. 

Tempo Previsto: Informe a quantidade em horas/minutos previsto para tal plano de 
manutenção. 

Para terminar este primeiro passo do cadastro, clique no botão Gravar. 

  

Selecione a 
Família na janela 
que será aberta... 
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Próximo passo, selecionar os itens do serviço mecânico clicando no botão 
Incluir/Alterar/Excluir. Veja a seguir: 

 

 

  

Botão 
Incluir/Alterar
/Excluir 
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17. TABELA CLASSIFICAÇÃO DE O.S. 

É uma lista de todos os setores da manutenção. Cada empresa pode entender este item de 
forma que achar necessário. Pode ser usar também para, Tipos de O.S. (corretiva 
manutenção, corretiva funilaria, etc...), além daquela já definida na própria O.S., desta 
forma poderá obter uma filtragem mais detalhada nos relatórios. 

MenuTabelas -> Tabelas Manutenção -> Classificação de O.S... 

  

Para cadastrar uma Classificação, dê um clique no botão novo e aparecerá a tela abaixo. 

  

Informe o código e descrição (Ex.: 0001 - Mecânica) e clique no botão GRAVAR. 
Procedimentos de alteração e Exclusão ver item 6 deste manual. 

Para exclusão, nenhum registro de Classificação deverá ter vínculo com uma ordem de 
serviço. 

Botão Novo 

Botão Gravar 
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18. TABELA DEFEITOS. 

É uma lista dos possíveis defeitos encontrados em um veículo por Sub Sistema  

Menu Tabelas -> Tabelas Manutenção -> Defeitos. 

 

Note que para cada Sub Sistema (no exemplo acima, motor) existe relacionado os possíveis 
defeitos para o Sub Sistema Motor. Estes itens serão mencionados na Ordem de serviço no 
momento que é informado na palheta “Defeitos”, posteriormente verificar através de 
relatórios os defeitos com mais freqüência. Iremos clicar agora no botão Novo para incluir 
um novo registro para o Sub Sistema Motor. 

Veja figura abaixo: 

  

Botão Novo 
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Após selecionar o Sub Sistema, e ter em mãos o próximo código (no exemplo 010) para 
cadastro do novo registro, informem-o no campo Código, logo em seguida, a Descrição 
do Defeito e para finalizar uma pequena Descrição Reduzida sobre o mesmo e clique no 
botão Gravar. 

Procedimentos de alteração e Exclusão ver item 6 deste manual. 

Para exclusão, nenhum registro de Defeitos deverá ter vínculo com uma ordem de serviço. 

Dando um clique no botão com 
três pontos, surgirá uma janela 
para selecionar o Sub Sistema 
pesquisando através do código ou 
Descrição (clicando três pontos 
Descrição)... 

Procure o código 
relacionado ao Sub 
Sistema, Motor e 
clique em OK. 

Botão Gravar 
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19. TABELA CAUSAS 

É uma lista das possíveis causas encontradas por defeitos. 

Menu Tabelas -> Tabelas Manutenção -> Causas. 

 

Note que para cada Sub Sistema temos relacionados os respectivos defeitos e para cada 
defeitos, suas Causas.  Temos como exemplo acima, Sub Sistema Motor no defeito 
Barulhos, suas causas 001, 002 e 003 Comando de Válvulas Desregulado... 

Iremos agora cadastrar um novo registro de Causas: 

Clicamos em Novo veremos a  tela abaixo. 

 

Botão Novo 
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Para finalizar, informe no campo Código, o próximo código, já identificado na lista anterior 
(como exemplo 004), e para o campo Descrição, o nome para este novo registro de causa 
(ex. Parafuso solto), e por final clique no botão Gravar. 

Procedimentos de alteração e Exclusão ver item 6 deste manual. 

Para exclusão, nenhum registro de Causas deverá ter vínculo com uma ordem de serviço. 

Selecionamos o 
Defeito, o qual, 
iremos vincular o 
novo registro de 
Causa. Clique na 
seta para abrir a 
lista de defeitos. 
Selecionado como 
exemplo, Barulho. 
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20. TABELA SETORES DE MANUTENÇÃO 

É uma lista de todos os setores, os quais, efetuam manutenções. Itens que serão 
solicitados em uma ordem de Serviço. 

Menu Tabelas -> Tabelas Manutenção -> Setores de Manutenção. 

 

Para cadastrar um novo Setor de Manutenção, dê um clique no botão Novo e aparecerá 
a tela abaixo. 

  

Informe o código e descrição (Ex.: 005 - TAPEÇARIA) e clique no botão GRAVAR.  

Procedimentos de alteração e Exclusão ver item 6 deste manual. 

Para exclusão, nenhum registro desta tabela deverá ter vínculo com uma ordem de serviço. 

 


