
 

 

 

 

 

 

 

 

Este treinamento tem a finalidade de informar os novos procedimentos quando o técnico se 
deparar com uma situação em que a tubulação está obstruída impossibilitando o trabalho de ser 
concluído dentro da residência do cliente. 
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Tubulação Obstruída 

Novos Procedimentos  para Tubulação Obstruída 

Tubulação da residência do cliente fechada, tampada, entupida, obstruída, não permitindo 
a passagem de cabos ou fiação. 
 
Quando não houver a possibilidade de executar o trabalho por se deparar com uma situação em que 
não se consiga passar os cabos, ou seja, que o duto esteja obstruído, deverá realizar a baixa do 
trabalho no COP/Tivit/Teltelematica, que este por sua vez irá contatar o cliente.  
 

Pontos de Atenção 

 O código de baixa 110 Problema na Tubulação, não estará mais disponível para ser usado 
pelo seu PDA; faça contato no COP/Tivit/Teltelemática quando for necessário usar este código de 
baixa. 
 

 O técnico SEMPRE deverá estar na residência do cliente para baixar código 110 Problema na 
Tubulação. 
 

 Explique sempre ao cliente o motivo de você não estar conseguindo realizar o trabalho, 
lembre-se que ele não possui o conhecimento técnico que só você tem! 

(Conceito) 

Procedimento de Baixa do código 110 - Tubulação Obstruída 

O técnico entrará em contato com o COP/Tivit/Teltelemática seguindo o caminho de baixa 
improdutiva. 
 
Será tratado semelhante a improdutiva de “Cliente Ausente”. Será feito ativo junto ao cliente 
confirmando: a presença do técnico ainda na residência, a tentativa da instalação pelo 
técnico e o problema que foi encontrado, que neste caso se trata da dificuldade ao encontrar 
uma tubulação que está fechada, tampada, entupida ou obstruída. 
 
O trabalho será reagendado com cliente em linha e o técnico ainda na residência do cliente, 
de modo que na segunda tentativa seja direcionado o trabalho para uma equipe específica que 
tenha tal habilidade de desobstrução de duto/passagem dos cabos. 

Operações: Todas 
Público: Técnicos Próprios e Parceiros (IAT) 


