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A utilização dos indicadores de desempenho encontra-se cada vez mais 

frequente no ambiente empresarial, na qual, torna-se peça crucial para 

as análises da eficiência do processo produtivo.Devido a isso, o artigo 

irá abordar e aplicar os connceitos do indicador OEE (Eficiência 

Global dos Equipamentos), em um equipamento (Braider) de uma 

indústria petrolífera, considerado atualmente como o “gargalo” 

(limitante do sistema produtivo) da fábrica. Para que esse objetivo seja 

alcançado, será avaliado e analisado a produtividade do setor 

estudado e propostas de melhorias serão implantadas com intuito de 

aprimorar a linha de produção.Durante o estudo, foram encontradas 

dificuldades na precisão dos dados reais, consequentemente não sendo 

possível transformá-lo em informações úteis para a análise de 

desempenho e falta de controle do processo produtivo. O Indicador de 

desempenho é um aliado do gestor, pois através dele é possível 

verificar as fragilidades do setor, contudo, para a construção desse 

projeto foram realizados estudos baseados em artigos, livros e 

principalmente o autor Seiichi Nakajima, o criador do indicador OEE. 

Realizou-se estudo de caso, a partir de uma pesquisa exploratória, com 

a identificação do problema, aplicação do índice OEE, coletas de 

dados do chão de fábrica e análises de resultados.Com esse trabalho, 

espera-se evidenciar a importância do indicador de desempenho além 

de identificar fraquezas da linha estuda e implantar melhorias pro 

processo produtivo  
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1. Introdução 

No ambiente empresarial, como consequência das transformações tecnológicas e a nova 

mentalidade de enxergar o processo, imposto pela globalização, as organizações devem 

adaptar-se as novas realidades de mercado. Portanto, conceitos como tomadas de decisões 

estratégicas, melhorias contínuas, redução de custos, aumento da capacidade de produção e 

monitoramento do desempenho organizacional, carecem de uma visão sistêmica. 

Com a necessidade de se adequar ao mercado cada vez mais competitivo, devido ao 

nascimento rápido e contínuo de novas tecnologias, as instituições possuem o desafio de se 

desenvolverem de forma dinâmica e com qualidade, a fim de garantirem sua sobrevivência e 

crescimento a nível máximo de competitividade.  

Segundo Tubino (1997), a perda do poder de competitividade das empresas nacionais deve-se 

em grande parte à obsolescência das práticas gerenciais e tecnológicas aplicadas aos seus 

sistemas produtivos, tendo sua origem atribuída a cinco pontos básicos: deficiência nas 

medidas de desempenho; negligência com considerações tecnológicas; especialização 

excessiva das funções de produção sem devida integração; perda de foco dos negócios; 

resistência e demora em assumir novas posturas produtivas.    

Diante disto, empresas estão constantemente investindo em ferramentas e sistemas de gestão 

para adicionar conhecimentos e práticas empresariais, trazendo assim melhores resultados, 

tanto do produto quanto do serviço. Para auxilio deste investimento são utilizados os 

indicadores de desempenho como ferramenta estratégica de medição e análises.  

Esse trabalho tem como finalidade aplicar o indicador de desempenho OEE - (Eficiência 

Global dos equipamentos) para auxiliar nas análises sistemáticas e melhoria contínua do 

equipamento e consequentemente a melhoria do processo. Para alcançar o objetivo proposto, 

será necessário avaliar a real produtividade da linha de produção e propor melhoria com base 

nas análises dos resultados. 

Segundo Godoy (2009), “é de fundamental importância que se tenha em mente que os 

indicadores de desempenho são conceitos que buscam exprimir um ou mais aspectos da 

realidade”. 

Alinhado a isso, a justificativa para o trabalho proposto são as dificuldades na precisão dos 

dados reais coletados do processo produtivo e transformá-las em informações úteis para 
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análise do desempenho. As maiores dificuldades são inconsistências/divergências de dados 

entre o que foi planejado e o realizado. 

Tais dificuldades levam a falta de controle do processo produtivo, gerando informações 

incoerentes e dados não analisados. 

Devido a esse cenário, o indicador OEE foi utilizado como ferramenta para ajudar na 

identificação dos atrasos, perdas e a partir dessa aplicação, trabalhar com os principais 

problemas e conhecer melhoro equipamento da empresa analisada.  

Os resultados esperados com esse artigo visam evidenciar a importância do indicador de 

desempenho além de apresentar melhorias no processo produtivo que acarretaram em atrasos 

do equipamento. 

2. Metodologia 

O presente trabalho percorreu preliminarmente estudos com base em referencial teórico, 

sendo eles, artigos e livros dos principais autores do estado da arte, como destaque o autor 

Seiichi Nakajima, criador do índice OEE.  Durante essa primeira etapa, foi possível verificar 

os dados necessários para realizar a pesquisa em campo. 

No segundo momento da pesquisa, foram realizadas coletas de dados no chão de fábrica, 

caracterizado pela pesquisa quantitativa. A mesma foi necessária para alcançar o primeiro 

objetivo da pesquisa, pois a partir dela foram extraído diariamente conteúdos dos informes de 

produção preenchidos pelos operadores da fábrica para alimentar a planilha e juntamente a 

isso, elaborar o plano de ação e diagrama de ishikawa para facilitar na identificação do 

problema.  

Com intuito de elucidar o segundo objetivo específico da pesquisa, foi identificado pelos 

autores ferramenta OEE para realizar análises dos resultados e identificar o problema do 

equipamento e consequentemente propor as melhorias necessárias no processo produtivo. O 

fluxo empreendido demonstrando a metodologia da pesquisa está evidenciado na figura 01. 
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Figura 01- Fluxograma da metodologia estudada 

 

 

3. Fundamentação teórica 

3.1 Manutenção produtiva total (TPM) 

A manutenção produtiva total não é simplesmente manter os equipamentos trabalhando, mas 

sim, analisar o desempenho de cada máquina e avaliar se é possível aumentar a produtividade 

da mesma, gerenciando-a, buscando a otimização, eliminação de quebras e desperdícios do 

equipamento. 

Foi com esse objetivo e baseado nesse método que surgiu o indicador OEE. Definido e 

difundido originalmente por Nakajima, o OEE tem um papel fundamental na obtenção da 

maximização da eficiência dos equipamentos, por tratar-se da métrica que não somente gera o 

resultado de eficiência, como permite análises mais detalhadas das perdas a partir do 

desdobramento do cálculo (CHIARADIA, 2004). 
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3.2 Importância de indicadores nas fábricas 

O controle dos indicadores de produção é importante para redução dos custos, por meio de 

redução dos desperdícios e assim aumento da eficiência no processo produtivo. (OLIVEIRA, 

2012). 

Segundo Cardoso (2006), indicadores são instrumentos que estabelecem, medem e registram 

atividades básicas de trabalho. Além disso, o autor identifica os indicadores de desempenho 

como ponto crucial para o sucesso de uma empresa, já que eles podem ser usados como 

ferramentas para traçar estratégicas em níveis, departamentos e até mesmo localidades de uma 

mesma organização.  

3.3 Indicador de eficiência global dos equipamentos (OEE) 

O OEE é um indicador que procura analisar a eficiência dos equipamentos, sempre buscando 

o equilíbrio entre produção, qualidade e performance, alinhado às estratégias de manutenção 

(troca rápida de setup e poucas paradas durante o processo de fabricação).  

Aperfeiçoar qualquer uma destas variáveis deverá melhorar a qualidade, a produtividade, os 

custos, a satisfação do cliente, a segurança no trabalho, dentre outros. (AZEVEDO, 2004). 

Segundo Azevedo(2004), OEE não serve para comparar uma máquina com outra, e sim para 

analisar os pontos fracos de cada uma delas.Ou seja, é utilizado como ferramenta de 

medições, e não para comparar áreas distintas da fábrica.Vale ressaltar que as melhorias 

identificadas por esse indicador não necessitam de grandes investimentos. Segundo Hansen 

(2006), OEE é uma poderosa ferramenta de controle dos indicadores de produção utilizada 

para obtenção no aumento dos lucros.  

Para a aplicação do OEE em uma empresa é preciso identificar as principais perdas dos 

equipamentos, apresentadas na figura 02. É de extrema importância essa identificação, pois a 

partir delas, serão realizadas análises e o entendimento do verdadeiro problema, o que está 

ocasionando o baixo rendimento da máquina. Melhorando o processo e reduzindo os 
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desperdícios, serão obtidos retornos financeiros e aumento da produtividade e qualidade do 

produto.  

Figura 02 - Sistema de funcionamento do OEE 

 

Fonte: Adaptado Nakajima (1989) 

O cálculo OEE é realizado conforme a Equação 1, onde disponibilidade, performance e 

qualidade referem-se a índices calculados separadamente e que refletem o desempenho dessas 

funções no processo produtivo.  

(Equação 1) 

 

4.    Estudo de caso  

4.1 Descrição da organização estudada 

O estudo de caso realizado foi baseado nos dados disponibilizados por uma indústria 

fornecedora de cabos umbilicais para o setor de petróleo e gás.  

Atualmente a empresa está passando por grandes mudanças, como o aumento do quadro de 

funcionário, aumento da sua capacidade fabril e constantes melhorias de processo. Diante 

desse novo cenário, surgiu à necessidade de analisar e avaliar a produtividade dos 

equipamentos. 

Para conhecimento da pesquisa, os cabos umbilicais têm por função enviar sinais para as 

válvulas no fundo do mar, injetar produtos químicos e monitorar parâmetros de produção 

(temperatura e pressão). Os cabos umbilicais possuem estrutura complexas conforme 

demonstrado na figura 03. Em laranja está destacada a etapa no qual o estudo foi realizado 

OEE= (Disponibilidade x Performance x Qualidade) *100 = % 
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(Braiders), ela pertence à terceira etapa do processo fabril e foi analisada devido à ocorrência 

de constantes atrasos que ocasionam perdas de eficiência do processo. A Braider, também 

mencionada no artigo como BR, é detentora pela trançagem dos tubos.  

Figura 03 - Ilustração dos Cabos umbilicais 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado Marzo (2010) 

Na figura 04 é possível visualizar as etapas que antecedem a etapa da Trança. Essas etapas 

interferem na disponibilidade do equipamento, pois ambas abastecem as Braiders com a 

matéria prima e trabalham de acordo com a demanda do equipamento. 

Figura 04 - Fluxo do processo produtivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em função dos atrasos, os autores realizaram o estudo em busca de soluções que aumentem o 

desempenho do equipamento, atendendo a capacidade fabril. Na figura 05, pode-se observar 

as nove Braiders destacando a discrepância do término ideal (planejamento) para o término 

Cabos 

elétricos 

Mangueira de ½’’ 

HCR  

Tubo 

Trança 

Capa da 

mangueira 

Armadura 

Capa final 

Capa 

intermediária 
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real. A partir desse gráfico é possível notar que a maioria das Braiders estão atrasadas no 

mínimo 1 dia ou 2 dias na sua produção. 

 

 

Figura 05 -Término ideal x término real das nove Braiders 

 

 

 

Como o OEE ajudou na visualização do cenário de oportunidades, foi elaborado um 

Diagrama de Ishikawa, exemplificado na figura 06, como forma de ferramenta para busca de 

possíveis causas do processo produtivo.   

Figura 06 - Diagrama de Ishikawa 

 

Além disso, foi realizado um plano de ação, conforme quadro 01, para elencar as 

possibilidades de melhorias existentes nas Braiders e nos processos que antecedem, sendo o 

mais crítico a Binagem. 
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Quadro 01 - Plano de ação realizado 
O QUE POR QUE COMO QUEM ONDE QUANDO 

Verificar 

velocidades do 

equipamento 

Inconsistência de 

dados planejados 

com realizado 

Medir a velocidade 

das Braiders com 

um tacômetro 

Setor de 

Planejamento 

As nove 

Braiders  

Duas vezes na 

semana 

Controlar as 

Ordens de 

Produção 

Controlar a 

produção e 

verificar motivos 

de paradas 

Recolher 

apontamentos e 

confrontar com o 

planejado 

Setor de 

Planejamento 
Escritório Setembro 

Ajustar horário 

de transporte 

Atraso de 

produção 

Entrar em contato 

com empresa 

terceirizada e 

modificar horários 

Setor de 

Recursos 

Humanos e 

empresa 

terceirizada 

Fábrica Outubro  

Propor turnos 

diferentes para 

Engenheiros e 

Analistas  

Controlar a 

produção durante 

a madrugada e 

final de semana 

Realizar novas 

contratações e 

novas escalas de 

trabalho 

Setor de 

Recursos 

Humanos 

Na fábrica Fevereiro 

Fazer 

preventivas nas 

Braiders 

Excesso de 

paradas por conta 

de manutenção 

A cada semana a 

manutenção terá 

três Braiders para 

realizar prevenções 

Setor de 

Manutenção 
Braiders Outubro 

Implantar na 

área bloco IOS  

Controlar 

manutenções 

ocorridas 

Criar fichas de 

controle que 

informe o motivo 

da quebra e a ação 

realizada 

Setor de 

manutenção  
Braiders Outubro 

Realizar 

melhorias na 

área da binagem 

Braiders paradas 

por falta de carga 

Diminuir setup das 

binadeiras 

Setor de 

Engenharia de 

Processo 

Binagem Outubro 

Inserir 

computadores 

no chão de 

fábrica 

Obter precisões 

nos lançamentos 

de produções 

Inserir 

computadores nas 

áreas e lançar as 

produções no 

sistema TOTVS   

Operadores Braiders Março 

 

Essas ferramentas ajudaram a nortear e identificar o possível problema de atrasos das 

Braiders. Através do plano de ação foram realizadas ação imediatas, como por exemplo, a 
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definição de novos parâmetros de processo devido a inconsistência da velocidade do realizado 

x planejado. Além disso, foram identificadas novas melhorias que podem agregar grande 

diferença no processo produtivo.  

4.2 Coleta de dados  

No início do estudo, houve uma dificuldade na delimitação dos parâmetros da pesquisa pelo 

fato do equipamento estudado possuir diferentes tipos de produtos, com diferentes 

velocidades em cada máquina.  

Devido a essa margem, foi necessário controlar durante o estudo a velocidade linear (sem 

troca de carga) das mangueiras que estavam em processo e determinar novos parâmetros de 

processo, pois os parâmetros usados pelo setor de PPCP (Planejamento, Programação e 

Controle de Produção) estavam divergindo com a realidade.  

Após disso, surgiu à necessidade de acompanhamento do cenário fabril através uma planilha 

eletrônica alimentada durante a pesquisa com as informações do quadro 02. Os dados foram 

extraídos diariamente das ordens de produção (OP). 

Quadro 02 -Informações para cálculo do OEE 

Variáveis Dados Variáveis Dados 

Tempo 

Operacional 

3 turnos, 8 horas 

cada=480 

minutos 

Tempo de ciclo 

teórico 

Variável para cada 

mangueira produzida. 

Ex.: ½” HCR na 

BR24IX =  

2,4 metros/minutos 

Paradas 

programadas 

Variável:  

Ex.:60 minutos  

Produção 

teórica (Tempo 

bruto x tempo 

de ciclo 

teórico) 

400 minutos x 

2,4m/min = 960metros 

Tempo 

programado de 

produção 

480-60 =  

420 minutos 
Produção real 800 metros 

Paradas não 

programadas 

Variável:  

Ex.: 120 minutos 

Índice de 

Performance 

(Produção Real 

/ Produção 

Teórica) 

(800/960m)*100=83,3

metros 

Tempo bruto de 

produção 

420-120= 

300minutos 

Produtos 

defeituosos 
60metros 
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Índice de 

Disponibilidade 

(tempo 

bruto/tempo 

programado de 

produção) 

(300min/420min)

*100 = 71,43% 

Produção 

líquida 

(quantidade real 

– produtos 

defeituosos) 

800m-60m=740metros 

Índice de 

Qualidade 

(produção Líquida 

/ Produção Real) 

(740m/800m)*10

0=92,5% 
 

OEE = (71,43*83,3*92,5)/10000 = 55,04% 

A partir do desenvolvimento da planilha, os fatores do OEE (Disponibilidade, Performance e 

Qualidade), foram separadas para que fossem aplicadas as fórmulas de cada um 

individualmente.  

Além disso, foi possível identificar que os atrasos de produções são ocasionados com maior 

frequência pela falta de aramida (falta de matéria prima, proveniente do setor de binagem) e 

manutenção corretiva. No quadro 03 estão mencionados os motivos de atrasos ordenados por 

aqueles de maior ao de menor freqüência. 

Quadro 03 - Motivos de paradas na produção 

MAIORES MOTIVOS DE PARADAS 

1. Falta de Aramida (matéria 

prima que abastece a 

Braider) 

2. Falta de bobina para receber 

o tubo 

3. Manutenção Corretiva 4. Retrabalho durante a 

fabricação  

5. Falta de tubo 6. Falta de energia na produção 

7. Ausência de operador 8. Acidente durante operação 

 

4.3 Análise dos resultados 

O índice OEE serve para analisar e localizaras oportunidades de melhorias e/ou ameaças no 

equipamento e processo,como:disponibilidade, eficiência e qualidade, características estas, 

que foram trilhadas e apresentadas nessa pesquisa. 

Após a coleta de dados durante os meses de maior produção da fábrica, ficou evidenciada que 

o maior problema das Braiders é a disponibilidade do equipamento, conforme o quadro 04.  
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Nele, é possível evidenciar uma amostragem, relacionando as horas programadas e não 

programadas comparando com o tempo operacional de cada equipamento. 

Pode-se observar que a Braider 24 II e IX possuem quase 50% de seu tempo disponível 

parado, todavia, esse tempo estava fora do planejamento. A Braider II, teria que ter rodado 

1300 minutos, porém, por conta de paradas excessivas de falta de carga, manutenção e atraso 

no transporte, só rodou 600min. 

A falta de disponibilidade do equipamento pode ser explicada pelos motivos demonstrados no 

quadro 03 (item 4.2), que resulta na baixa produtividade das Braiders. 

 

 

Quadro 04 - Disponibilidade dos equipamentos  

Braiders 

Tempo 

Operacional 

(min) 

Paradas 

Programada

s (min) 

Paradas não 

programada

s (min) 

Paradas 

Programada

s (%) 

Paradas não 

programada

s (%) 

BR24 I 1440 180 415 29% 13% 

BR24 II 1440 140 700 49% 10% 

BR24 III 1440 285 420 29% 20% 

BR24 IV 1440 300 460 32% 21% 

BR24 V 1440 180 370 26% 13% 

BR24 VI 1440 90 350 24% 6% 

BR24 

VII 

1440 260 340 24% 18% 

BR24 

VIII 

1440 90 300 21% 6% 

BR24 IX 1440 165 630 44% 11% 

 

Ao analisar o índice de Disponibilidade, conforme figura 07 verifica-se que a Braider I e VI 

possuem um índice constante durante os três meses, tempo desenvolvido pela pesquisa. Em 

setembro esses dois equipamentos foram os maiores índices, tendo uma discrepância de 

16,67% da Braider IX, o menor índice do mês.  

Em Outubro, todas as Braiders possuíram uma menor disponibilidade em comparação ao mês 

anterior. A Braider I diminui 9% do seu tempo disponível já a Braider VI continuo sendo a 

maior do mês, porém foi 11,47% menor que o mês de Setembro. Nesse mês, a máquina que 

obteve o menor índice foi a Braider VIII com 61,30%.  



 

XXXVI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCÃO 
Contribuições da Engenharia de Produção para Melhores Práticas de Gestão e Modernização do Brasil 

João_Pessoa/PB, Brasil, de 03 a 06 de outubro de 2016. 
. 
 

 

 

 
13 

Em Novembro, a média não foi muito diferente de Outubro. As diferenças significativas 

foram identificadas nas Braider III e VIII, tendo valores superiores com representatividade de 

10,4% e 11,24 % respectivamente. E a Braider V e VII com disponibilidade abaixo do mês 

anterior, obtendo 5,8% e 5,4%respectivamente.   

Figura 07 - Gráficos de Disponibilidade 

 

 

Comparando o índice Performance, figura 08, durante os três meses, conclui-se que por mais 

que a Braider VII,VIII e IX possuem um grande tempo parado, em termo de eficiência, elas se 

destacam. Nos três meses os equipamentos possuíram uma performance maior que os outros, 

tendo em média valores superiores a 90%.  

Figura 08 - Gráficos de Performance 

 

A média da qualidade, demonstrado na figura 09, em Setembro obteve 100%, fabricando 

produtos sem registro de não conformidade e com grande grau de confiabilidade. Já em 

Outubro, essa média caiu nas Braider II para 84,02 % e na Braider VI para 91,13 %.  No mês 

seguinte, quatro Braiders produziram produtos não conforme, sendo elas, a Braider I com 

95,64%, a Braider III 88,89%, a Braider IV com 94,44% e a Braider V com 97,87%, as 

demais obtiveram 100% no processo de fabricação. 

Figura 09 - Gráficos de Qualidade 



 

XXXVI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCÃO 
Contribuições da Engenharia de Produção para Melhores Práticas de Gestão e Modernização do Brasil 

João_Pessoa/PB, Brasil, de 03 a 06 de outubro de 2016. 
. 
 

 

 

 
14 

 

Devido a diminuição do índice de performance e qualidade, a média do OEE (figura 10)de 

todas as Braiders diminuíram. A maior média em Setembro, também maior de todos os meses 

foi da Braider VII com 89,67%, e a menor média do mês foi da Braider IX com 67,32%. Já 

em Outubro, a maior média foi da Braider VII, chegando a 84,37% e a menor da Braider II 

com 51,94 %. Em Novembro a menor média foi da Braider V com 60,67 % e a maior foi da 

Braider VI com 84,29%, bem próximo da média estipulada no estudo de 85%. 

 

 

Figura 10 - Gráficos do OEE 

 

Ao comparar os meses estudados, através do Gráfico de Pareto mostrado abaixo (figura11), 

conclui-se que o melhor mês de produção foi em Setembro. Detalhando cada índice estudado, 

a média dos nove equipamentos em disponibilidade foi de 79,73%, em Outubro foi ainda 

menor de 70,10% e em Novembro a média foi um pouco maior que Outubro, com 70,47 %, 

todos os valores estão abaixo da meta de 95%, valor mínimo para atingir a proposta do artigo 

de OEE de 85%.  

Já o Índice de Performance e de Qualidade todos os meses estão maiores de 90%, porém não 

sendo satisfatório para um bom índice de OEE, pois a performance necessita ter pelo menos 

95% e a qualidade 99%, atingindo a meta somente no mês de Setembro com 100% de 

aproveitamento dos produtos fabricados.  
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Figura 11– Índices OEE do estudo 

 

 

Em Outubro, o índice de qualidade teve uma queda de 2,07% em relação a Setembro e em 

Novembro 0,56% em relação a Outubro por conta de enforcamentos de tubos durante a 

produção. Enforcamentos ocorrem quando a linha da trança é rompida durante o processo de 

fabricação, e se entrelaça no tubo, perdendo a dimensão de suas especificações técnicas.  

Essas peças fabricadas não conformes resultam para empresa aumento de custo, pois houve 

perda de matéria prima, retrabalho e consequentemente uma baixa produtividade do 

equipamento.  

4.4 Propostas de melhorias  

A partir dos gráficos e análises dos resultados, conclui-se que o OEE está abaixo da meta 

proposta (85%) e que, o índice de disponibilidade é o mais deficiente em comparação aos 

outros. Portanto, com o intuito de elevar o OEE das Braiders, os autores identificaram 

propostas de melhorias para fábrica estudada. 

Algumas melhorias exemplificadas no plano de ação já foram implementadas durante o 

estudo, como a disponibilização mensal de três equipamentos para a manutenção. Desta 

forma, haverá uma diminuição na necessidade de manutenções corretivas que acarretam em 

perda de tempo, custo e eficiência do equipamento.   

Com o controle mais preciso dos equipamentos, foi identificado que estavam acontecendo 

muitos atrasos por conta dos transportes (disponibilizado pela empresa). Com esta 

identificação, foi feita a reestruturação dos roteiros, cessando assim o problema. 
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Devido ao aumento da produção, outra melhoria implementada, no setor de Binagem que não 

atendia a demanda das Braiders, foi à diminuição do tempo de setup das máquinas da fábrica 

e aquisição de uma nova. 

Uma sugestão ainda não implementada é a alteração do horário administrativo para turnos, 

abrangendo apenas Engenheiros e Analistas vinculados à produção. Com isso, os problemas 

que acontecem fora do horário administrativo seriam minimizados, evitando assim, paradas e 

retrabalhos. 

Foi evidenciada a necessidade de um software no chão de fábrica, para que os operadores 

possam fazer os apontamentos (medição da eficiência da fábrica) das ordens de produção em 

tempo real. Esta melhoria é um pouco mais complexa por necessitar de grandes investimentos 

por parte da empresa. Porém, implicaria na diminuição das perdas de informações durante o 

processo e consequentemente, aumentaria a confiabilidade na análise dos dados. 

 

 

 

5. Conclusão 

O presente estudo foi desenvolvido na fábrica do ramo petrolífero, fabricante de cabos 

umbilicais, conjuntos de mangueiras e cabos elétricos, que servem para injetar produtos 

químicos, monitorar parâmetros e enviar sinais para as válvulas instaladas na plataforma no 

fundo do mar.  

Durante o estudo foi abordado o indicador de eficiência global de equipamentos (OEE) no 

qual auxiliou na medição das análises de eficiência do equipamento escolhido. A partir do 

OEE, pôde-se mensurar e analisar a produtividade real das máquinas (Braiders) durante os 

meses estudados. 

Com essa ferramenta, foi possível identificar o foco principal do problema do equipamento 

estudado, no entanto, pôde-se analisar o ponto de maior fragilidade e determinar ações com 

possíveis soluções, em busca de aumento da eficiência e produtividade. Anteriormente, só 

existiam especulações de atrasos, porém não havia estudo para a análise dos atrasos 

mencionados.  
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A partir dos gráficos apresentados, conclui-se que a disponibilidade das Braiders é o índice 

com menor eficiência. Este índice foi o único abaixo da meta de 90%, valor mínimo para 

atingir o OEE de 85%. No entanto, já o índice de performance e de qualidade, ficaram 

próximos à meta estipulada, 95% e 99% respectivamente, porém não foram satisfatórios para 

atingir um bom índice de OEE.  

Além disso, durante o estudo foi identificado que os motivos que ocorriam com maior 

frequência eram a falta de carga e manutenção corretiva. Então, foram realizadas medidas 

imediatas, como a implementação de melhoria no setor de Binagem, para eliminar o excesso 

de ocorrência por conta de falta de matéria prima e aperfeiçoou-se o planejamento das 

manutenções preventivas em conjunto com o setor de manutenção e PPCP. 

Apenas partes das melhorias propostas no plano de ação foram implantadas devido ao estudo 

desenvolvido não possuir tempo hábil para a realização de todas. .Porém, as melhorias não 

executadas, foram avaliadas hipoteticamente por meios de gráficos apresentados no estudo.  

Com esse resultado, o objetivo foi atingido, na aplicação do indicador de desempenho OEE, 

com o intuito de auxiliar nas análises sistemáticas e na melhoria contínua do equipamento, 

obtendo como consequência a melhoria do processo. Além de avaliar a real produtividade da 

linha de produção e propor melhorias com base nos resultados. 

É de extrema importância que todos envolvidos saibam as ações estratégicas da empresa, pois 

desta forma irão fortalecer a relevância dos indicadores de desempenho e o gerenciamento do 

mesmo. A partir deles é possível buscar a realidade, analisar a produtividade do equipamento 

ou processo e promover melhorias no sistema produtivo estudado. 
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