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PLANILHA GESTÃO DE MANUTENÇÃO (PGM) 

1- O que é? 

É uma ferramenta de apoio para ser usada pelo gestor da área de manutenção. É elaborada 
através de uma planilha EXCEL editável que a partir de dados cadastrados (Ordens de 
Serviços), permite a construção de Indicadores, que posteriormente analisados auxiliam em 
tomadas de ações. 

O objetivo principal do PGM é mostrar através de indicadores o cenário que se encontra o 
setor de manutenção, permitindo assim, planejamento, controle e tomada de ações para 
manter a performance dos equipamentos em níveis aceitáveis e pré-definidos. 

Nota: Apesar de ser fácil a utilização desta planilha é recomendada uma formação básica em 
EXCEL do colaborador que for utilizá-la. 

 

2- Estrutura da PGM 

Basicamente a planilha possui 5 abas (Figura 1). 

2.1- Cadastro: Cadastro Geral e de Ordens de Serviço. 

2.2- Análise Individual: Agrega dados cadastrados, separando por máquina para posterior 
criação de gráficos. 

2.3- Gráfico Máquinas: A partir dos dados gerados na aba “Análise Individual” gera gráficos 
Disponibilidade, MTBF e MTTR por equipamento (Indicador mês e acumulado ano); 

2.4- Análise Geral: Agrega dados cadastrados, de forma macro para posterior criação de 
gráficos. 

2.5- Gráficos Geral: A partir dos dados gerados na aba “Análise Geral” gera gráficos visando 
quantificar o tempo/quantidade gastos nos trabalhos executados, identificando:  

*Tipo de Manutenção (Corretiva, Preventiva e Preditiva); 

*Especialidade de Manutenção (Elétrica Predial, Eletroeletrônica, Lógica, Mecânica, Melhoria, 
Planejamento, Predial e Refrigeração); 

*Chamados de Manutenção (Aberto, Aguarda Fornecedor, Concluído, Stand by); 

*Downtime: Todas as máquinas (Indicador mês e acumulado ano); 

*Disponibilidade: Todas as máquinas (Indicador mês e acumulado ano); 

*MTBF: Todas as máquinas (Indicador mês e acumulado ano); 

*MTTR: Todas as máquinas (Indicador mês e acumulado ano). 
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Figura 1 – Abas  

3- Indicadores 

Nas abas Gráfico de Máquinas e Gráfico Gerais iremos encontrar Indicadores individuais por 
máquina e Indicadores gerais. 

Basicamente o Indicador mostrado nestas abas trará as seguintes informações: 

 

Exemplo: 

Em um indicador que tem como meta de disponibilidade o valor 98%, para considerarmos um 
bom resultado deste indicador, o valor calculado e apresentado pelos dados cadastrados deve 
ser superior a 98%. 
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 Na figura acima...Indicador de Disponibilidade Máquina 1 do ano de 2019. 

Na coluna do mês de janeiro (JAN): 

 A coluna azul indica que neste mês, após análise dos dados cadastrados (Ordens de Serviço), 
houve 100% de disponibilidade; 

Na linha laranja é possível verificar que a meta inserida é 98%. 

 

3.1- Tipos de Indicadores  

Na planilha PGM há dois tipos de Indicadores: Indicadores Individuais por máquinas e 
Indicadores gerais. 

3.1.2- Indicadores por Máquina: Indicadores específicos que mostram a performance de cada 
equipamento. Há 3 Indicadores principais utilizados para este tipo de monitoramento: MTBF, 
MTTR e Disponibilidade. 

3.1.2.1 - MTBF  

O nome representa as iniciais das palavras Mean Time Between Failure, que em português 
significa: Tempo médio entre falhas e sua unidade é horas (hs). 

Com este indicador podemos medir e monitorar o tempo médio em que ocorre uma falha em 
determinado equipamento ou processo.  

Basicamente a fórmula utilizada para obter este indicador é:  

 

MTBF= Soma de horas de trabalho efetivas do equipamento 
Número de falhas funcionais 

 

Para realizar este cálculo precisamos primeiramente entender as variáveis desta fórmula. 

Soma de horas e trabalho efetivas do equipamento: São as horas em bom funcionamento 
efetivas que o equipamento ou processo operou. 

Ex: Equipamento “X” funciona durante 5 dias da semana das 8:00 às 17:30 sendo que neste 
período há 1:00 de almoço e 0:30 de 5S (Limpeza e organização do setor). 

Ou seja: 9:30 (total) – 1:00 (almoço) – 0:30 (5S) = 8:00 de horas diárias disponíveis de bom 
funcionamento. 

Levando em consideração que o mês de janeiro teve 22 dias úteis... 

22 dias x 8:00 de horas disponíveis de bom funcionamento = 176 hs de bom funcionamento no 
mês. 

Número de falhas funcionais: É a quantidade em que o equipamento teve suas funções de 
operação interrompidas por problemas de manutenção. Veja que nestes problemas de 
MANUTENÇÃO, o equipamento PAROU de funcionar. 



7 
 

Não se aplica aqui, a coleta de quantidade de paradas por Manutenção Planejadas como 
Manutenções Preventivas por exemplo, ou outras paradas relativas a outros processos, como 
falta de matéria prima, energia elétrica, falta de operador, ociosidade do equipamento... 

Basicamente temos este dado somando a quantidade de manutenções corretivas em que o 
equipamento parou de funcionar. 

Exemplo: 

No mês de janeiro tivemos 176 hs de bom funcionamento do equipamento torno CNC 01. 
Neste período tivemos 4 intervenções de manutenção corretiva, onde as funções deste 
equipamento foram interrompidas. 

MTBF = 176hs = 44 hs 
4 

 
Significa que em média o torno CNC 01 trabalha 44hs até ocorrer uma falha. 
 
Considerações:  
Este indicador quanto maior for, melhor será, pois indica que trabalha mais tempo até ocorrer 
uma falha. 
Monitorando este indicador temos que verificar sua relação com a meta estipulada e se há 
tendências mês a mês, de subida ou descida deste indicador. 
Com estas observações traçamos planos para que o indicador atinja os objetivos proposto na 
meta. 
Ex: Investigando a quantidade de paradas funcionais se observou que ocorria um problema 
crônico por desarme de relé térmico de um dos motores deste torno CNC. Praticamente 2 das 
4 paradas ocorridas em janeiro deste equipamento foram por este motivo. 
Após análise se verificou que era necessário substituir o relé térmico e o problema foi sanado. 
Desta forma imagine que esta falha não ocorrerá mais e consequentemente o MTBF dos 
próximos meses será melhor. O equipamento será mais confiável, pois seu MTBF será maior. 
Mês a mês será necessário este acompanhamento destes indicadores, pois novos problemas 
surgirão, sendo necessário análise e planos de ações. 
 
3.1.2.2- MTTR 
O nome representa as iniciais das palavras Mean Time To Repair, que em português significa: 
Tempo médio para reparo e sua unidade é horas (hs) ou minutos (min). 

Com este indicador podemos medir e monitorar o tempo médio utilizado para reparar um 
equipamento quando ocorre uma falha funcional, onde um equipamento ou processo parou 
de funcionar, deixando de desempenhar suas funções. Com este indicador podemos verificar o 
quanto de eficiência e rápido está sendo o trabalho executado pela equipe de manutenção.  

Basicamente a fórmula utilizada para obter este indicador é:  

 

MTTR= Soma de tempos utilizado para reparar falhas funcionais 
Número de intervenções (falhas funcionais) 

 

Para realizar este cálculo precisamos primeiramente entender as variáveis desta fórmula. 
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Soma de tempos utilizados para reparar falhas funcionais: São os tempos somados utilizados 
para reparar equipamento específico em determinado período. 

Ex: Equipamento “X” durante o mês de janeiro teve 4 paradas funcionais sendo que a soma 
dos tempos para reparo foram: 

Parada Funcional 1: 10 min. gasto para reparar o equipamento; 

Parada Funcional 2: 15 min. gasto para reparar o equipamento; 

Parada Funcional 3: 10 min. gasto para reparar o equipamento; 

Parada Funcional 4: 25 min. gasto para reparar o equipamento. 

Ou seja: 10min + 15 min. + 10 min. + 25min. = 60 min. gastos para reparo no equipamento “X” 
durante as intervenções por falhas funcionais do mês de janeiro. 

Não se aplica aqui, a coleta de quantidade de tempo de reparo por Manutenção Planejadas 
como Manutenções Preventivas, autônomas... por exemplo. Somente tempos originados de 
paradas funcionais. 

 

MTTR= 10min. + 15min. + 10 min. + 25min = 15min. 
4 

 

Significa que a cada vez que meu Equipamento “X” para pôr uma falha funcional, a equipe de 
manutenção leva em média 15 min. para recolocar o equipamento em condições de operar 
novamente. 

Considerações:  
Este indicador quanto menor for, melhor será, pois indica que gastamos menos tempo em 
reparo para colocar um equipamento em condições de operar novamente, após uma falha 
funcional. 
Monitorando este indicador temos que verificar sua relação com a meta estipulada e se há 
tendências mês a mês, de subida ou descida deste indicador. 
Com estas observações traçamos planos para que o indicador atinja os objetivos proposto na 
meta. 
 
Ex: Investigando a quantidade de paradas funcionais se observou que na maioria das vezes em 
que ocorria um problema o técnico tinha que se deslocar até o almoxarifado para buscar peças 
de reposição. Na maioria das vezes eram peças de uso rotineiro, no caso fusíveis. 
Para se reduzir este tempo foi criado um estoque de fusíveis mais usados na própria caixa do 
técnico. 
O equipamento será mais confiável, pois seu MTTR será menor. 
Mês a mês será necessário este acompanhamento destes indicadores, pois novos problemas 
surgirão, sendo necessário análise e planos de ações. 
 
3.1.2.3- Disponibilidade Inerente 
 
Este Indicador mostra a disponibilidade do equipamento no que se refere a paradas por 
responsabilidade de Manutenção e sua unidade é por cento (%). 
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Com este indicador podemos medir e monitorar o tempo disponível que um equipamento 
ficou operando sem problemas em relação ao total de horas em bom funcionamento.  

Para este cálculo precisamos ter MTBF e MTTR do equipamento já previamente calculados. 

Basicamente a fórmula utilizada para obter este indicador é:  

 

                                                     Disponibilidade (%) =             MTBF              x 100 (%) 
                                                     MTBF + MTTR 

 

Ex: Equipamento “X” em janeiro teve: 

176 horas de bom funcionamento 

4 paradas funcionais 

MTBF = 44 hs ou 44hs x 60 = 2640 min. 

Nestas 4 paradas o tempo gasto para reparo foi: 

Parada Funcional 1: 10 min. gasto para reparar o equipamento; 

Parada Funcional 2: 15 min. gasto para reparar o equipamento; 

Parada Funcional 3: 10 min. gasto para reparar o equipamento; 

Parada Funcional 4: 25 min. gasto para reparar o equipamento. 

Ou seja:  

MTTR = 15 min  

 

Disponibilidade (%) =             2640 min              x 100 (%) =   99,4% 
                                              2640min + 15 min 
 

Significa que   meu Equipamento “X” ficou 97,7 % disponível para operar do tempo 
disponibilizado em bom funcionamento. 

Considerações:  
Sempre que for realizar algum tipo de cálculo transforme suas varáveis para mesma unidade. 
Este indicador quanto maior for, melhor será, pois indica que quanto mais disponível estiver, 
mais produtos poderá fazer. 
Monitorando este indicador temos que verificar sua relação com a meta estipulada e se há 
tendências mês a mês, de subida ou descida deste indicador. 
Com estas observações traçamos planos para que o indicador atinja os objetivos proposto na 
meta. 
 
Veja que este indicador está diretamente relacionado com os indicadores MTBF e MTTR. Logo 
quando temos problemas de disponibilidade inerente podemos atuamos nas melhoras dos 
indicadores MTBF e MTTR. 
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Importante ressaltar que Disponibilidade Inerente é diferente de Disponibilidade Operacional. 
Disponibilidade Inerente agrega dados somente relativos a paradas por Manutenção, 
enquanto Disponibilidade Operacional se utiliza de outros dados de produção e processo como 
por exemplo ociosidade da máquina, paradas por qualidade, falta de matéria prima.... 
Para Manutenção trabalhamos com Disponibilidade Inerente. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                
3.2- Indicadores Gerais: Indicadores gerais que mostram a performance dos equipamentos e 
área de manutenção de forma macro. Há 7 Indicadores principais utilizados para este tipo de 
monitoramento:  

- Tipos de Manutenção; 

- Especialidade de Manutenção; 

- Chamados de Manutenção; 

- Downtime x Máquinas; 

- Disponibilidade x Máquinas; 

- MTBF x Máquinas; 

- MTTR x Máquinas. 

 

3.2.1- Tipos de Manutenção: Indica o quanto em horas a manutenção gasta para cada tipo de 
manutenção/trabalho executado. O Indicador mostra dados mês a mês e acumulado no ano. 

Os dados são separados por Manutenção Corretiva, Preventiva e Preditiva. 

3.2.2- Especialidade de Manutenção: Indica o quanto em horas a manutenção gasta para cada 
tipo de especialidade de manutenção executada. O Indicador mostra dados mês a mês e 
acumulado no ano. 

Os dados são separados por Melhoria, Rotina, Planejamento, Manutenção Civil, 
Eletroeletrônica, Elétrica Predial, Mecânica, Melhoria e Lógica. 

3.2.3- Chamados de Manutenção: Indica a quantidade de chamados criados para a 
manutenção. O Indicador mostra dados mês a mês e acumulado no ano. 

Os dados são separados por chamados Abertos, Aguarda Fornecedor, Concluído e Stand By. 

3.2.4- Downtime X Máquinas: Mostra em um mesmo Gráfico o Indicador mensal de 
Downtime de todas as máquinas. Apesar de haver outro Indicador que mostra estes dados 
individualmente por máquina, neste Indicador poderemos ver de forma geral quais máquinas 
estão com sua pior performance neste quesito, podendo assim focar ações para melhorias e 
soluções. 

3.2.5- Disponibilidade X Máquinas: Mostra em um mesmo Gráfico o Indicador mensal de 
Disponibilidade de todas as máquinas. Apesar de haver outro Indicador que mostra estes 
dados individualmente por máquina, neste Indicador poderemos ver de forma geral quais 
máquinas estão com sua pior performance neste quesito, podendo assim focar ações para 
melhorias e soluções. 
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3.2.6- MTBF X Máquinas: Mostra em um mesmo Gráfico o Indicador mensal de MTBF de todas 
as máquinas. Apesar de haver outro Indicador que mostra estes dados individualmente por 
máquina, neste Indicador poderemos ver de forma geral quais máquinas estão com sua pior 
performance neste quesito, podendo assim focar ações para melhorias e soluções. 

3.2.7- MTTR X Máquinas: Mostra em um mesmo Gráfico o Indicador mensal de MTTR de todas 
as máquinas. Apesar de haver outro Indicador que mostra estes dados individualmente por 
máquina, neste Indicador poderemos ver de forma geral quais máquinas estão com sua pior 
performance neste quesito, podendo assim focar ações para melhorias e soluções. 

 

4- Como cadastrar dados na PGM? 

*Apesar desta planilha ser editável, permitindo alterações nas fórmulas, recomenda-se que 
somente seja inserido dados nas células brancas. Células Verdes possuem fórmulas e não 
estão bloqueadas. 

 

4.1 - Passo 1 – Cadastro de máquinas (Figura 2) 

- Na aba cadastro; 

- Na coluna MÁQUINA; 

- Inserir nome de seus equipamentos. 

Obs. 1: É possível inserir até 20 máquinas. Devido este número ser limitado, opte em colocar 
máquinas críticas (Criticidade A) para seu processo.  

Após o cadastro das máquinas mais importantes insira máquinas menos críticas. Caso haja 
espaço, pense na possibilidade de inserir grupos de equipamentos. Ex: Em algum setor há 
muitos equipamentos similares como por exemplo 10 furadeiras de bancada, utilizadas na 
produção de algum produto. Crie o cadastro de “Furadeiras”. 

Caso insira um número inferior a 20 máquinas deixar demais linhas em branco. 

Obs. 2: Caso delete algum nome de máquina, não será possível verificar seu histórico nos 
indicadores e cadastro. 



12 
 

 
Figura 2 – Passo 1 

 

4.2- Passo 2 – Cadastro de Setores (Figura 3) 

- Na aba cadastro; 

- Na coluna SETOR; 

- Inserir nome de seus setores. 

Obs. 1: É possível inserir até 10 setores; 

Caso insira um número inferior a 10 setores deixar demais linhas em branco. 

Obs. 2: Caso delete algum nome de setor, não será possível verificar seu histórico nos 
indicadores e cadastro. 
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Figura 3 – Passo 2 

 

4.3- Passo 3 – Cadastro de Técnicos (Figura 4) 

- Na aba cadastro; 

- Na coluna TÉCNICO; 

- Inserir nome de seus técnicos. 

Obs. 1: É possível inserir até 10 nomes; 

Caso insira um número inferior a 10 nomes deixar demais linhas em branco. 

Obs. 2: Caso delete algum nome de técnico, não será possível verificar seu histórico nos 
indicadores e cadastro. 

 
Figura 4 – Passo 3 

 

4.4- Passo 4 – Cadastro do ano referência para Indicadores (Figura 5) 

- Na aba cadastro; 

- Na coluna ANO INDICADOR; 

- Digite o ano vigente. Ex: 2019 

Obs. 1: Este será o ano em que os dados serão coletados para formar os Indicadores. 

Obs. 2: Caso queira elaborar indicadores de outros anos, este campo deverá ser alterado com 
o ano desejado. 
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Figura 5 – Passo 4 

 

4.5- Passo 5 – Inserir dados de referência para indicadores de gerais e de máquinas (Figura 6) 

Na aba “Análise Individual” inserir os seguintes dados: 

4.5.1- Horas bom funcionamento (Figura 6): Horas em que os equipamentos estão em BOM 
funcionamento durante o mês. 

Suponhamos que estamos no mês de janeiro, então devemos inserir este valor na coluna 
Janeiro 

 
Figura 6 – Cadastro Horas de Bom Funcionamento 

Obs. 1.: Caso queira é possível preencher todos os meses estipulando os valores mês a mês ou 
criando uma média para esta referência. Lembre-se que haverá meses com menos dias úteis. 
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Obs. 2: Note que nesta aba “Análise Individual” há tabelas separadas para cada máquina 
cadastrada. 

OU SEJA  

Os dados de “Horas bom funcionamento” devem ser inseridos para cada máquina, 
individualmente mês a mês, ou se preferir, preencher todos os meses estipulando uma média. 

Obs. 3: O valor em horas deve ser inserido da seguinte forma... 

Ex: para 176 horas, inserir 176 seguido de : e após 00, ou seja 176:00. 

Valor inserido 176 sem os dois pontos seguidos de dois zeros serão considerados inválidos. 

 

4.5.2- Metas Disponibilidade (Figura 7): É o valor que iremos inserir que servirá como referência 
de limite para este indicador. Este valor é dado em por cento (%). Para inserir basta digitar o 
algarismo. Ex: Para 98% digite apenas 98. 

4.5.3 - Metas MTBF (Figura 7): É o valor que iremos inserir que servirá como referência de limite 
para este indicador. Este valor é dado em horas (hs). Para inserir 40 horas é necessário digitar: 

Ex: Para inserir a meta de 40 horas digitar 40 seguido de :, seguido de dois 00, ou seja 40:00. 

Valor inserido 40 sem os dois pontos seguidos de dois zeros serão considerados inválidos. 

4.5.4 - Metas MTTR (Figura 7): É o valor que iremos inserir que servirá como referência de limite 
para este indicador. Este valor é dado em horas (hs). Para inserir 1 hora é necessário digitar: 

Ex: Para inserir a meta de 1 hora digitar 01 seguido de :, seguido de 00, ou seja 01:00. 

Valor inserido 1 sem os dois pontos seguidos de dois zeros serão considerados inválidos. 

 
Figura 7 – Cadastro Metas Disponibilidade, MTBF e MTTR 

Obs. 1.: Caso queira é possível preencher todos os meses estipulando os valores mês a mês.  
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Obs. 2: Note que nesta aba “Análise Individual” há tabelas separadas para cada máquina 
cadastrada. 

OU SEJA  

As metas Disponibilidade, MTBF e MTTR devem ser inseridos para cada máquina, 
individualmente mês a mês, ou se preferir, preencher todos os meses do ano. 

Obs. 3: O valor em horas deve ser inserido da seguinte forma... 

Ex: para 40 horas, inserir 40 seguido de : e após 00, ou seja 40:00. 

Valor inserido 40 sem os dois pontos seguidos de dois zeros serão considerados inválidos. 

 

5- Como cadastrar Ordens de Serviço (Figura 8) 

Esta é uma rotina do setor de manutenção muito importante, pois a através do cadastro das 
ordens de serviço que teremos os dados para gerar os indicadores. 

Com os indicadores formados poderemos ver a situação real que se encontra o setor de 
manutenção e assim com este controle, planejarmos ações para aumentar a confiabilidade e 
eficiência dos trabalhos realizados por esta área. 

O cadastro de Ordens de Serviço está localizado na aba Cadastros. 

Obs. 1: Já mencionamos anteriormente, mas sempre é bom reforçar... 

As células verdes não devem ser alteradas, pois são fórmulas ou de alguma forma se alteram 
automaticamente. Desta forma inserir dados somente nas células brancas. 

Obs. 2: Na maioria das empresas há algum sistema de solicitação de chamados, pode ser físico 
através de cartões de papel ou online, seja pela intranet da empresa ou sistemas 
informatizados de gestão de manutenção. 

Se sua empresa não possuem um sistema informatizado e pretende utilizar esta planilha, você 
deve criar um sistema de chamados de papel. 

Estes cartões de solicitação de manutenção podem ser criados em computador e impressos, 
ou solicitando os serviços de uma gráfica expressa. O custo não será alto. 

Após criado o sistema de chamados você deve cadastrar estas ordens de serviços que forem 
sendo emitidas na PGM. 

Além dos chamados criados pela Produção e fábrica em geral, é necessário registrar através da 
abertura de ordens de serviço sobre os trabalhos realizados de forma rotineiros pela 
manutenção. Como por exemplo Manutenções Preventivas, trabalhos de melhorias, reuniões 
de planejamento, trabalhos de rotinas... Estes registros são importantes, pois os indicadores 
de planejamento, melhorias, manutenção preventiva entre outros nem sempre serão abertos 
pelos clientes internos (Fábrica e Produção).  

A sugestão é que para serviços de Manutenção Preventiva e de Melhorias sejam abertos 
chamados (Ordens de serviço) pelo próprio gestor da área. Além dos chamados serem 
lançados no sistema os trabalhos desta ordem já serão distribuídos. Demais serviços rotineiros 
devem ser lançados no fim do dia ou da semana. 
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Nesta aba são solicitados os seguintes dados: 

5.1- N° do chamado (Célula verde): Indica apenas o número do cadastro. Apesar desta célula 
ser pintada em verde, caso queira poderá ser alterada com outros valores. 

5.2- Data (Célula branca): Data da abertura do chamado.  

5.3- Mês e Ano (Célula verde): São geradas automaticamente para uso nas fórmulas. 

5.4- Hora Inicial (Célula branca): Hora inicial da abertura do chamado ou caso haja parada de 
equipamentos, hora exata inicial da parada do equipamento. A preferência por colocar a hora 
inicial da parada do equipamento e não da abertura do chamado fará com que os dados sobre 
Downtime sejam os mais precisos. 

A digitação deste da hora deverá ser feita incluindo os dois pontos ( : ). Ex: 5:00. 

Caso não seja realizada desta forma os dados não serão reconhecidos. 

Lembre-se de utilizar horário 24hs para saber identificar se o chamado ocorreu durante o dia, 
tarde ou noite. 

5.5- Hora Final (Célula branca): Hora final da conclusão do chamado ou caso houver parada do 
equipamento, hora inicial da retomada das atividades do equipamento. Este deve ser a hora 
exata em que a manutenção finalizou os trabalhos e o equipamento ficou disponível para a 
Produção. 

5.6- Downtime (Célula Branca): Nesta célula é possível inserir somente duas opções “Sim” ou 
Não”.  

Você marcará a opção “Sim” caso este chamado aberto registrar a parada do equipamento, o 
qual o deixou indisponível para produção. Este dado é muito importante, pois a marcação 
correta fará com os indicadores mostrem corretamente dados como Disponibilidade, MTBF, 
MTTR, Downtime.... 

5.7- Tempo Downtime (Célula verde): Indica o tempo que o equipamento ficou indisponível. 

5.8- Tempo de reparo (Célula Verde): Indica o tempo total do reparo, ou seja, tempo entre 
início e término do chamado. 

5.9- Solicitante (Célula branca): Colaborador que abre o chamado (Ordem de serviço). 

5.10- Máquina (Célula branca): Nesta célula será necessário escolher entre as opções 
disponíveis das máquinas previamente cadastradas.  

5.11- Setor (Célula Branca): Nesta célula será necessário escolher entre as opções disponíveis 
das máquinas previamente cadastradas. 

5.12- Problema (Célula Branca): Local onde deverá ser detalhado o problema ocorrido. Ex: 
Máquina não liga e indica alarme sobrecarga. 

5.13- Solução (Célula branca): Local onde deverá ser detalhado a solução encontrada para o 
problema.  Neste espaço também é importante colocar substituição de peças, local onde será 
possível encontrar fotos do problema e datasheets.... Ex: Rearme do relé térmico motor 5. 
Após rearme ocorreu desarme novamente e foi necessário substituir o relé térmico 5J77588 
marca Siemens. Fotos arquivadas no endereço C:/Chamados 2019/Fotos/CNC01. 
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5.14- Tipo (Célula branca): Local onde deverá ser inserido o tipo de manutenção executada. 
Nesta célula será necessário escolher entre as opções disponíveis das máquinas previamente 
cadastradas (Manutenção Corretiva, Preventiva ou Preditiva). 

5.15- Especialidade (Célula branca): Local onde deverá ser inserido a especialidade utilizada na 
solução do problema. Nesta célula será necessário escolher entre as opções disponíveis das 
máquinas previamente cadastradas (Elétrica Predial, Eletroeletrônica, Lógica, Mecânica, 
Melhoria, Planejamento, Predial ou Refrigeração). 

5.16- Status (Célula branca): Local onde deverá ser inserido a situação que se encontra o 
chamado. Nesta célula será necessário escolher entre as opções disponíveis das máquinas 
previamente cadastradas (Aberto, Aguarda fornecedor, Concluído, Stand by). 

Cabe salientar que haverá casos onde o preenchimento deverá contar com o bom senso, de 
forma que os indicadores não sejam afetados. 

Ex: Um chamado onde a conclusão depende da compra de uma peça, que só chegará em 3 
dias. 

Primeiramente podemos cadastrar o chamado e manter o status “Aguarda Fornecedor”. Ao 
chegar a peça e realizar o restante da manutenção devemos alterar o status para “Concluído”. 

Também teremos o bom senso de inserir as horas iniciais e finais. Imagine que a peça demorou 
3 dias para chegar, porém podemos inserir horas de forma que comtemplem somente o 
tempo das manutenções realizadas mais o tempo necessário gasto para contatar fornecedor e 
solicitar a compra. 

5.17- Técnico (Célula branca): Local onde deverá ser inserido o nome do Técnico responsável 
pela manutenção. Nesta célula será necessário escolher entre as opções disponíveis das 
máquinas previamente cadastradas. 

 

 

6- Como realizar pesquisas 

Se tratando de uma planilha desenvolvida em Excel, podemos utilizar duas formas bem 
práticas e rápidas para consulta. 

6.1-Filtros de colunas 

Nas ordens de serviços cadastradas, podemos utilizar os filtros localizados nos títulos de cada 
coluna. Utilizando estes filtros podemos filtrar: 
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- Ordens por máquinas, ano, mês, setor, técnico, tipo, especialidade.... 

 

 

6.2- Recursos Localizar e Selecionar 

Utilizando o recurso Localizar e Selecionar do próprio Excel. Basta digitarmos uma palavra e 
iniciar a pesquisa que o Excel irá localizando todas as células que contenham esta palavra. 

 

 

7- Considerações finais 

Por se tratar de uma planilha em Excel, é recomendado que se faça backups frequentes, pois 
caso houver perdas de dados será fácil recuperar maioria das informações com um arquivo de 
backup. Lembrando que planilhas EXCEL podem ser acessadas por várias pessoas, que podem 
as vezes por descuido deletar dados. 

A planilha é editável, logo é possível melhorar o sistema, incluindo mais indicadores e formas 
de coleta de dados. 

Para os indicadores funcionarem é necessário que os cadastros sejam sempre realizados e 
feitos com informações verdadeiras, as fórmulas não sejam alteradas e os dados de referência 
sejam corretamente cadastrados. 

Esperamos que esta planilha possa ajudar na sua Gestão do setor de Manutenção. É uma 
forma barata de controlar e planejar ações 
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Apesar do Excel ser uma solução prática e eficiente avalie a possibilidade de investir em 
softwares de gestão de manutenção. São mais caros, mas podem trazer benefícios extras. 


