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Contextualização

Implementação de um sistema de 
tickets para Manutenções Curativas e 
Preventivas

O serviço de Manutenção é feito internamente na Lipor, e é uma área de extrema importância
para garantir o bom funcionamento de todo o aparelho organizacional. Atuando através da
prevenção e resolução de problemas de forma mais organizada, garantimos um menor índice de
paragens não planeadas na produção o que se traduz num aumento de produtividade em geral.

A Área da Manutenção gere todas as atividades preventivas e curativas de 16 Edifícios,

23 Máquinas, 8 Viaturas Pesadas, 11 Viaturas Mistas, 30 Viaturas Ligeiras e 107 Equipamentos.



Objetivos
estabelecidos

▪ Automatização das 
tarefas, por prioridades;

▪ Adequação das tarefas à 
aptidão do colaborador
executante;

▪ Garantia da manutenção
preventiva aos
equipamentos e edifícios;

▪ Gestão facilitada de 
histórico;

▪ Acesso aos dados para 
extrapolação de 
indicadores em um só
software.



As principais
metas foram:

• Garantir a execução das tarefas com maior produtividade e menor custo associado;

• Garantir uma manutenção preventiva periódica eficaz;

• Agrupar toda a informação do estado das tarefas, tempo gasto, colaboradores envolvidos e 
histórico de intervenções.



Metodologia de implementação e 
ferramentas utilizadas



Resultados alcançados

Com a implementação deste Sistema de Tickets, foi possível a gestão de todas as tarefas em tempo
real num único software, garantir a alocação de colaboradores para avarias e imprevistos de forma
mais organizada, gestão de indicadores on time e níveis de controlo adequados.

Monitorizamos 
indicadores 
importantes na 
tomada de 
decisão 
nomeadamente:

Histórico de número de tarefas Planeadas/Realizadas

Informação em tempo real das tarefas em curso

Informação das tarefas não realizadas

Nº de tarefas que foram atribuídas como prioritárias

% de execução dos tempos de resposta

Histórico de todas as manutenções realizadas (datas, serviço 
executado, colaboradores afetos, tempos de trabalho)

Custos da tarefa – Tempo de trabalho/custo hora



Implementamos
rotinas:

• Briefing diário do responsável com os colaboradores executantes;

• Reunião Semanal da equipa onde são analisados os indicadores,    
problemas, ocorrências, tarefas não executadas e replaneamento;

• Registo em Matriz de qualidade.



Resultados

Qualidade do serviço

Conseguimos atualmente garantir uma média anual de satisfação do cliente interno entre os 4,75 e 4,80 para

um máximo de 5;

Produtividade da manutenção

Com um planeamento mais ágil e eficaz garantimos um aumento de produtividade e acompanhamento em

tempo real de tarefas na ordem dos 30%;

Produtividade da produção

Com o aumento do acompanhamento e assegurando a vertente preventiva garantimos uma taxa de paragem

não planeada muito baixa o que se traduz numa taxa de produtividade acima de 95%;



Resultados

Redução de custos

Com a digitalização do procedimento poupamos em tempo de afetação da equipa de planeamento e

impressão dos documentos um valor de 3.692€ ano;

Motivação e envolvimento da equipa

O impacto da implementação desta melhoria trouxe um maior nível de envolvimento dos colaboradores

executantes e de satisfação do cliente interno através do aumento de comunicação bilateral a todos os níveis;

Gestão de equipa

O maior envolvimento da equipa trouxe uma maior facilidade na implementação de uma cultura orientada

para objetivos, e criou um maior alinhamento estratégico da área.



Obrigado


