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Sabe-se que atualmente é de fundamental importância se medir o 

desempenho dos equipamentos em um sistema de produção, pois 

alguns pontos são diretamente dependentes deste fator, como a 

produtividade dos processos, a eficiência da mão-de-obrra, o nível de 

qualidade dos produtos, entre outros. Desta forma, o presente trabalho 

visa apresentar a aplicação do indicador de eficiência global dos 

equipamentos (Overall Equipment Effectiveness - OEE) na indústria 

automobilística. Com base em um estudo de caso realizado em um 

equipamento gargalo na linha de produção procurou-se identificar os 

fatores que estavam acarretando a perda de eficiência, a fim de 

subsidiar a tomada de decisão por parte da gerência e diretoria da 

empresa em relação à adoção de procedimentos adequados de 

treinamento de pessoal e melhoria contínua do seu processo produtivo. 

 

Palavras-chaves: OEE - Overall Equipment Effectiveness, TPM - Total 

Productive Maintenance, Eficiência dos Equipamentos 
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1. Introdução 

As circunstâncias econômicas a que estão expostas as empresas estão cada vez mais criticas. 

A economia encontra-se em retração e para a sobrevivência das empresas está sendo 

necessária a eliminação rigorosa das perdas e desperdícios além da redução de custos. 

Diversas estratégias estão sendo adotadas por empresas para a adequação do sistema de 

manufatura a realidade de mercado atual. Deste modo, a contínua busca pela melhoria da 

eficiência faz-se necessária, pois dentro do cenário econômico atual a identificação e 

eliminação das perdas tornam-se imperativo para manter a manufatura saudável e só as 

empresas com visão, criativas e dispostas a buscar a melhoria serão capazes de manter seu 

lugar no mercado. 

A correta utilização dos meios produtivos está entre os maiores desafios da indústria. Os 

meios de avaliação destes ativos são os mais variáveis possíveis, mas muitos deles só 

englobam a qualidade do processo ou a produtividade. A utilização eficaz dos recursos é a 

base para a redução de custos e aumento da produtividade e qualidade.  

Sabendo que um dos principais problemas está na identificação das perdas de processo e 

manufatura, e que a partir da identificação destas perdas fica mais simples focalizar os 

esforços para a redução do desperdício, deve-se avaliar a ferramenta que é mais adequada e 

que forneça os dados necessários para nortear o processo de tomada de decisão para que ações 

possam ser tomadas em cima das perdas e permita o acompanhamento de melhorias 

realizadas. 

A eficiência global dos equipamentos (Overall Equipment Effectiveness - OEE) é uma 

ferramenta proposta na metodologia Total Productive Maintenance (TPM), onde através do 

acompanhamento do ativo é possível verificar a realidade da utilização dos equipamentos.  A 

utilização deste indicador como ferramenta de análise de produção permite a descobrir os 

custos escondidos da empresa (NAKAJIMA, 1988). Este trabalho aborda a implantação do 

OEE como ferramenta para monitoramento e gestão dos ativos em uma empresa do setor 

automotivo do Rio Grande do Sul. Por ser uma ferramenta completa que analisa as reais 

condições do equipamento, o OEE foi escolhida para fornecer todas as informações do chão 

de fábrica para a gerência e diretoria e fazer todo o acompanhamento da produção. 

 

2. Revisão bibliográfica 

2.1 Fundamentos do TPM (Total Productive Maintenance) 

No período entre a primeira e a segunda guerra mundial houve um grande impulsionamento 

no desenvolvimento de novas tecnologias com conseqüente desenvolvimento no parque fabril, 

cuja crescente necessidade de produtos demandou um aumento na tecnologia.  

Concomitantemente observou-se que a manutenção se tornou objeto de estudo a partir da 

segunda guerra mundial na década de 40, onde houve uma grande mecanização dos 

equipamentos mundiais, tornando as máquinas mais especializadas e complexas entrando em 

voga a manutenção preventiva nos Estados Unidos. Desde então, com o crescimento da 

indústria, novas técnicas de gerenciamento e maior demanda por qualidade e produção, a 

manutenção passa a ter um papel estratégico junto a empresa. 

O objetivo principal do TPM é a eliminação das perdas e conseqüentemente aumento da 

eficiência do equipamento, independente de quem faça isso. A grande inovação desta 
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metodologia está na participação de todos no processo, onde operadores de máquina passam a 

ter função essencial para a continuidade da produção. Sendo assim, a atenção inicial é dada 

pelo operador quando acontece alguma parada no equipamento evitando que pequenos 

concertos se tornem grandes paradas. 

Dentre as características que diferenciam o TPM do modelo de manutenção preventiva 

destaca-se que o este tem como função atingir a maior eficiência do equipamento, também 

oferece maiores possibilidades aos operadores como, por exemplo, a limpeza e manutenção 

rotineira e ainda prega a participação em todos os níveis da organização neste processo. 

De acordo com vários autores (NAKAJIMA, 1988; ELSAYED, 1996; LAFRAIA, 2001; 

SIQUEIRA, 2005), as causas de falhas nos equipamentos mudam com o tempo, e pode-se 

considerar três períodos distintos onde a taxa de falhas apresenta relevante mudança. No 

primeiro período, onde o equipamento é novo na planta e ainda está em fase de adaptação e 

correção dos possíveis erros de projeto existe uma alta taxa de falhas que vão reduzindo-se de 

acordo com esforços da equipe até se estabilizarem com o tempo. Essas falhas de inicio da 

utilização do equipamento em sua grande maioria são falhas isoladas de projeto que assim que 

eliminadas não voltam a se repetir. 

No segundo período as taxas são constantes, conhecidas e estáveis, em sua maioria as falhas 

estão ligadas a erros de operação dos componentes e permanecem assim por um longo 

período de tempo, Na terceira e ultima fase existe um desgaste natural e acelerado próprio da 

vida útil dos equipamentos. Assim conhecendo as fases em que o equipamento se encontra, 

através de uma serie de ações pode-se aumentar a vida útil do equipamento.  

Um dos preceitos é a eliminação total das perdas independente de que dimensão ela seja. 

Conforme a metodologia TPM, tanto as perdas por quebra de equipamento, baixa velocidade, 

qualidade e as perdas por gestão são consideradas, pois tudo que diferencia a condição ideal e 

a situação real é considerado perda. 

2.2 OEE (Overall Equipment Effectiveness) 

O principal objetivo do OEE é mostrar onde é possível fazer o equipamento funcionar 

efetivamente. Sabendo que eficiência de uma linha de fabricação é definida como a relação da 

capacidade real pela capacidade ideal, pode-se assumir que a eficiência de um equipamento é 

a sua produção real sobre a capacidade projetada deste mesmo (MORAES e SANTORO, 

2006). Esse conceito de eficiência vem da necessidade de medidas quantitativas para 

acompanhamento do ativo e é apresentado na metodologia TPM. 

A principal justificativa para a escolha deste indicador na manufatura é que apresenta a 

eficiência como sendo o produto de três indicadores, onde cada indicador permite analisar 

separadamente as atividades que influenciam a eficiência e que se consideradas juntas 

poderiam mascarar os resultados.  Assim, esta metodologia permite uma análise mais acurada 

possibilitando a identificação das fontes de perda e também que as empresas analisem 

separadamente os prejuízos do processo podendo tomar ações com mais agilidade em cima de 

dados concretos, buscando a maximização da eficiência do equipamento e conseqüentemente 

a redução de custo. 

Por ser a OEE uma métrica que integra produção, manutenção, engenharias, logística e custos, 

é importante entender que a implantação deste sistema de dados deverá ser considerada por 

todas as áreas. A busca da eficiência é um trabalho conjunto onde todos os departamentos 

devem cooperar, pois exige uma mudança de mentalidade profunda em todos os níveis da 

organização. A empresa passa a enxergar além das paradas por manutenção e admitir paradas 

por gestão e enxergar o que realmente esta atrapalhando o crescimento da produção. 
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A eficiência do equipamento depende diretamente das perdas que acabam influenciando 

diretamente o processo produtivo. Nakajima (1988) dividiu essas perdas em seis, onde cada 

grupo á caracterizado da seguinte forma: 

a) Perda por quebra: perdas que causam a interrupção da função do equipamento 

impossibilitando seu uso causando a indisponibilidade do equipamento. 

b) Perdas por setup e regulagens: perda de tempo entre o fim da produção de uma peça e 

a produção da primeira peça sem defeitos e aprovada nos requisitos de qualidade da operação. 

c) Perda por pequenas paradas e ociosidade: Perda devido a paradas temporárias e 

pequenas interrupções para ajustes. 

d) Perdas por queda de velocidade: Acontece quando o equipamento está operando com 

uma velocidade abaixo do especificado ou esperado. 

e) Perdas por refugo ou retrabalhos: perda de tempo devido à fabricação de peças 

defeituosas ou que não atendem as especificações de qualidade. 

f) Queda de rendimento: quando o equipamento demanda certo tempo para começar a 

funcionar.  

Estas perdas estão divididas de forma que uma ou mais está ligada a um dos índices que 

compõe o cálculo de eficiência. O OEE é o produto de três fatores individuais, performance, 

qualidade e disponibilidade como pode ser observado na Figura 1. 

 

 
Figura 1 - Índices de eficiência 

A disponibilidade de um equipamento é a relação em que o equipamento deveria estar 

disponível para produção o tempo que ele efetivamente está produzindo. A avaliação da 

disponibilidade das máquinas não é muito comum nas empresas no inicio do ciclo de vida de 

um equipamento, mas o monitoramento deste indicador combinado com outros parâmetros de 

manutenção pode trazer dados de elevada importância para a aprovação do equipamento e dá 

uma imediata idéia da capacidade da máquina, módulos de falhas comuns e as dificuldades 

que serão apresentadas durante a vida útil do equipamento. 

O outro índice considerado no calculo de eficiência é a performance, que considera as 

pequenas paradas e a velocidade do equipamento constituindo-se em um indicador que mostra 

se a máquina está trabalhando na velocidade especificada. É pelo índice de performance que é 

possível enxergar se existem erros de cálculo da disponibilidade, pois, quando a máquina está 

trabalhando conforme o especificado na velocidade estabelecida e o índice de performance 

está muito abaixo do esperado, pode indicar que algum tempo de parada não foi levado em 

consideração na disponibilidade. Assim este tempo acaba sendo contado como tempo de 
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produção, o que conseqüentemente diminui o tempo de ciclo, pois o tempo de ciclo real é 

definido como sendo o tempo de produção dividido pelas peças produzidas.  

O último índice que compõe o cálculo de eficiência é o índice de qualidade, que reflete a 

quantidade de peças que atendem os requisitos para seguir no processo frente ao total de peças 

produzidas. É um índice muito importante e integrador de áreas. Fornece resultados para a 

fábrica, engenharia, qualidade, manutenção além de resultados para o nível estratégico. 

A visão dos três índices fornece um panorama completo sobre a realidade da máquina 

estudada. Conforme Hansen (2006) este é um índice que é facilmente calculado, e pode 

mostrar o tamanho da “fabrica oculta”. Uma representação da sistemática de cálculo do OEE 

está apresentada na Figura 2. 

 

Tempo total disponível

Tempo disponível para a produção Não planejado

Tempo real de produção Ociosidade

falhas

Desempenho desejado com ciclo ideal

Desempenho real Perda de velocidade

Paradas pequenas

Qtd produtos total

Qtd produtos OK Sucata

Retrabalho

A

B

C

D

E

F

OEE = 

B/A  x  D/C  x  F/E
Índice de 

Disponibilidade

Índice de 

Desempenho
Índice de 

Qualidade  
Figura 2 – Sistemática de cálculo do OEE (SANTOS e SANTOS, 2007) 

O cálculo do OEE consiste na multiplicação destes três índices, conforme observado na 

Equação 1 (NAKAGIMA, 1988). 

OEE = Qualidade x Disponibilidade x Performance (1) 

O OEE é basicamente uma medida de quanto o equipamento está efetivamente trabalhando, 

cujo índice consegue reportar perdas por paradas através da disponibilidade, perdas no 

desempenho através da performance e através e perdas de qualidade. Para gerar estas 

informações não é necessária uma grande quantidade de dados de entrada. Dados que antes já 

eram controlados, como tempo de ciclo e quantidade de peças boas, alimentam esse novo 

sistema. 

Conforme Hansen (2006) o resultado global da eficiência deve ser classificado da seguinte 

forma: 

 Menor que 65% é considerado um índice inaceitável e devem ser tomadas ações o mais 

breve possível; 

 Entre 65% e 75% é considerado bom; 

 Entre 75% e 85% é muito bom, o que demonstra potencial para atingir o nível mundial. 

Acima de 85% é considerado equivalente a uma empresa de classe mundial, sendo este 

número considerado um referencial de eficiência dentro das empresas. Contudo, para atingi-lo 

o índice de disponibilidade deve ser igual a 90%, o índice de qualidade igual a 99% e o índice 
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relativo à performance igual a 95%. Segundo Tondato e Fogliatto (2005), não existe um valor 

ideal de OEE que possa ser aplicado a todas as indústrias. Os autores comentam que na 

maioria dos casos observados na literatura são encontrados valores de OEEs entre 30 e 40%.  

Hansen (2008) sugere que a aplicação inicial do controle de eficiência seja feita nas máquinas 

gargalos e restrição, pois como essas são as máquinas que definem a capacidade da linha ou 

fábrica, um simples aumento na eficiência gera um resultado significativo para toda a 

produção. Santos e Santos (2007) comentam que a análise do OEE em um grupo de máquinas 

de uma linha de produção ou uma célula de manufatura permite identificar o equipamento 

com menor eficiência, possibilitando assim focalizar esforços buscando a melhoria contínua 

no mesmo.  

Vários trabalhos já foram publicados mostrando a importância do conhecimento e da 

implantação do OEE em sistemas de produção, onde se verificou que na grande maioria dos 

casos há um incremento da produtividade. Santos e Santos (2007) realizaram um estudo de 

caso em uma empresa automobilística em Minas Gerais, em cuja se verificou que havia um 

aumento da demanda, associada à escassez de recursos. Em outro estudo realizado na 

indústria automobilística, Chiaradia (2004) avaliou o emprego do OEE na célula responsável 

pela fabricação de uma ponteira monobloco (utilizada acoplada ao diferencial) e uma ponteira 

tulipa, que compõe a junta deslizante em automóveis. Esses equipamentos são considerados 

gargalos na produção. O autor verificou que houve um crescimento de até 16% em algumas 

das operações chave do processo, onde as paradas referentes à manutenção corretiva mecânica 

e eletrônica, regulagem de máquina e falta de peças foram os motivos que tiveram 

contribuição significativa para a melhoria do índice de disponibilidade. Moellmann et. al. 

(2006) empregaram o OEE como ferramentas de análise e para escolha de ações de melhoria 

em linhas de produção em uma indústria automobilística localizada na região do Vale do 

Paraíba (SP). Os autores constataram um aumento da produção de motores, que passou de 43 

peças por hora para 60 peças por hora em um intervalo de 6 meses. 

3. Estudo de Caso 

3.1 Descrição da Empresa 

A empresa onde este estudo de caso foi aplicado faz parte do setor automotivo, tendo 

começando suas atividades em Porto Alegre no ano de 1967, produzindo componentes para o 

sistema de direção como, por exemplo, mecanismos de direção hidráulica, mecanismos de 

direção mecânica, bombas hidráulicas, entre outros. A empresa começou a modernizar seu 

parque fabril em 2006 com a aquisição de novos equipamentos, devido à previsão de aumento 

das vendas e crescimento do setor automotivo.  

O projeto de expansão deu-se em toda a empresa. Com o aumento de demanda veio a 

necessidade de modernizar não somente o parque fabril mas também os controles de fábrica e 

a logística de produção. A empresa começou a trabalhar com o Lean manufacturing e aplicar 

o gerenciamento da qualidade e modificar sua cultura.  

A mudança de paradigmas aconteceu em toda a empresa e foi decidido que seria o momento 

ideal para a modificação do sistema de acompanhamento das máquinas gargalo e restrições. 

Com a expansão das fábricas e a modernização das máquinas e das metodologias de controle, 

deu-se inicio ao estudo para definir um indicador que refletisse a realidade de fábrica. 

As máquinas que se enquadram neste conceito na aplicação do OEE receberam o controle de 

eficiência. Estas máquinas serão responsáveis por definir a eficiência das fabricas e planos de 

ação e contenção das máquinas pela manufatura. 

http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&ei=uu3lSbzYCMaDtgejksGXAg&sa=X&oi=spell&resnum=1&ct=result&cd=1&q=Lean+manufcturing&spell=1
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Entre as principais necessidades de ativos novos estava a montagem da bomba. Uma das 

operações principais e restrição do sistema é a montagem das esferas e da bucha na bomba. 

Essa operação era feita por uma banca de montagem manual, onde freqüentemente 

apresentava problemas de qualidade e problemas ergonômicos no operador. Para aumentar a 

capacidade e eliminar estes problemas foi decidida a aquisição de uma banca de montagem 

nova. 

3.2 Descrição do processo 

Foi escolhida para a implantação inicial do controle de eficiência a linha de montagem da 

bomba hidráulica. A operação onde o controle foi implantado é a operação restrição e para 

esta operação foi desenvolvido um equipamento com o intuito de melhorar a ergonomia da 

operação, minimizar o potencial de falha através da automatização das etapas e aumentar a 

capacidade. A partir destas demandas foi concebido um novo conceito para a operação de 

montagem da válvula, esferas e bucha. 

Esta operação é considerada uma operação restrição na linha de montagem, pois a 

implantação desta máquina desativaria uma banca de montagem manual e uma prensa, 

eliminando assim uma operação, automatizando a montagem, garantindo a qualidade pelos 

controles automáticos e reduzindo custos. 

O fluxo de fabricação da bomba é dividido em unidades de manufatura, conforme mostrado 

simplificadamente na Figura 3. A bomba, após ser usinada e lavada, é levada para a 

montagem dos componentes internos onde a operação estudada é a primeira operação da 

unidade de montagem. Como a máquina é única na linha de montagem, é necessário que ela 

apresente um desempenho satisfatório. 

 

 
Figura 3 -  Fluxo de fabricação 

A engenharia de processo é responsável pelo desenvolvimento de projeto de ativos novos. É 

ela também que acompanha a fabricação, instalação e acompanha nos primeiros meses de 

produção antes de entregar para a manufatura. Antes da implantação do OEE era levado em 

consideração somente a capabilidade e a estabilidade da máquina. Não existia um controle de 

paradas e de eficiência. 

 

3.3 Descrição do equipamento 

A máquina estudada é um equipamento de montagem automática e manual com seis estações, 

sendo uma delas manual e outras 5 automáticas. A primeira estação é onde a carga e descarga 

da máquina são feitas, também é onde é montada a mola e a válvula e são posicionados os 

componentes. Esta estação é a única estação de interação com o operador. A segunda estação 
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mede um dos componentes, a terceira e a quinta prensam as esferas e a quarta testa um dos 

componentes. Esta máquina trabalha três turnos, em seis dias por semana.   

A instalação do equipamento foi feita no mês de março, e o inicio das operações em abril. A 

instalação de um equipamento de montagem é uma operação delicada, pois existem muitos 

fatores que devem ser estudados, como layout, disposição do fluxo, partes mais sensíveis da 

máquina e restrições do equipamento. Após a instalação do equipamento alguns ajustes ainda 

se fazem necessários e foram feitos testes de vários tipos para saber se o mesmo está apto para 

a produção. Após a instalação do equipamento, este ainda ficou sendo supervisionado pela 

Engenharia de Processos até se liberado para a produção. 

 

3.4 Implantação do Indicador 

Após ser decidida a metodologia a ser aplicada e o equipamento a ser avaliado, deu-se inicio 

aos treinamentos sobre como funciona o indicador, como se deve preencher o diário de bordo, 

como fazer o setup e os comandos automáticos. Esse procedimento é muito importante, pois 

possibilita, ao final de um período determinado, realizar uma estratificação das perdas, 

visualizando-se os fatores que mais afetaram a produtividade do equipamento 

(MOELLMANN et al, 2006). 

Na linha foi implantado um formulário que foi nomeado diário de bordo (Figura 4). O 

objetivo foi levantar o maior numero de informações em um menor espaço e de maneira 

otimizada. O diário de bordo trabalha com intervalos de tempo, de maneira que só é 

preenchido se a operação estiver parada e nos inicio e fim de turno. Quanto menos o 

equipamento parar, menor a quantidade de anotações registradas. 

 
Figura 4 - Diário de bordo 

Para facilitar o preenchimento e tirar possíveis duvidas, foi colocada no verso do diário de 

bordo uma explicação da importância da operação, como preencher o diário de bordo e 

determinados conceitos, como o de setup e uma tabela de códigos de parada de máquinas. 

O diário de bordo foi criado a partir de idéias coletadas em bibliografia especializada, outras 

fábricas, analisadas e adaptadas a realidade da fábrica. A coleta de dados para o 

acompanhamento da manufatura era feita em diversos controles independentes. Vale salientar 

que antes da implantação do OEE havia muita discrepância nos dados e eles eram 

desacreditados.  

A adaptação dos funcionários ao preenchimento do diário de bordo foi lenta. Dificuldades 

com as definições de paradas de máquinas, erros no preenchimento do diário de bordo e por 

vezes não preenchimento foram as principais dificuldades, que exigiram um acompanhamento 

especial por parte da engenharia e da manufatura. 
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3.5 Tipologias de paradas 

Como o apontamento de dados é manual, para facilitar o preenchimento dos dados foi criada 

uma lista com tipos de paradas de máquina mais comuns, levando em consideração não só 

paradas de máquinas, mas também paradas por processos como falta de peças e problemas de 

logística. Dentro desse contexto, a lista inicial de tipologias de parada foi dividida em três 

parâmetros, conforme sua origem, em:  

 Processo – Paradas inerentes ao processo de fabricação que não são paradas por máquina 

e nem causadas pelo operador. Entram nessa classificação as rotinas de processo e paradas 

por logística, como por exemplo, falta de matéria prima, medições, falta de equipamento 

para medições, setup e reuniões.  

 Operador – Tudo que afeta diretamente o operador é indexado com este nome, pois se 

pode saber quanto tempo o operador necessita para necessidades pessoais, quais as 

dificuldades com a limpeza das máquinas e assim fornecer-lhe o tempo necessário para 

que estas paradas sejam feitas de acordo com a realidade. 

 Máquina – Todas as paradas que foram classificadas como paradas por máquinas são 

aquelas que afetam somente a máquina e testes. Essa divisão foi feita para diferenciar 

todas as paradas que envolvem a máquina. 

4. Resultados e Discussão   

Após a implementação e acompanhamento os dados os resultados levantados foram 

analisados e as análises de grande valia para melhorias de processo. Estes dados forneceram 

elementos para o início da discussão sobre o motivo da baixa eficiência que foi encontrado 

após a análise, considerando que a máquina estudada é que a mesma é considerada um 

gargalo para a produção. A primeira análise feita foi referente aos valores percentuais 

relativos às paradas no primeiro mês de produção, conforme observado na Figura 5. 

 

47%

38%

15%

Processo

Operador

Máquina

 
Figura 5 - Distribuição dos tempos totais de paradas na máquina avaliada para o primeiro mês 

Analisando as paradas relacionadas exclusivamente à máquina (que representam 15% do total 

de paradas analisadas), estas ganharam uma visibilidade peculiar, pois como a máquina estava 

em avaliação era importante descobrir as fragilidades decorrentes desse início de produção. O 

foco principal são as paradas por processo, que representam 47% do total. Estas paradas são 

comuns na manufatura, mas como não são paradas da máquina muitas vezes passam 

desapercebidas. Todavia, por sua grande representatividade não devem ser ignoradas neste 
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caso. A principal causa está relacionada com o deslocamento do operador, podendo ser 

explicada devido ao processo automatizado de funcionamento da máquina. Como o operador 

não estava familiarizado com essa nova forma de funcionamento, várias vezes a produção foi 

mais lenta e por vezes era necessário voltar ao processo antigo para que não ocorresse uma 

parada completa na linha de produção. Durante o mês de acompanhamento, a segunda maior 

parcela de causa de parada de máquina com 38% são as paradas por operador. Estas paradas 

em sua maioria são paradas burocráticas, que são necessárias, porém tomam muito tempo de 

produção.  

A distribuição dos valores de OEE diários ao longo deste primeiro mês de operação está 

apresentada na Figura 6. Pode-se observar que o valor médio de OEE ficou em torno de 50%, 

distante do nível mínimo de 65% proposto por Hansen (2006). O maior causador desta baixa 

eficiência estava relacionado com a inexperiência dos operadores para manusear a máquina, 

ou seja, existiu uma dificuldade de adaptação de uma banca manual para uma máquina 

automática. Através desta constatação foi montado um plano de treinamento para dar o 

correto acompanhamento para os operadores, visando aumentar a rapidez da operação, 

qualidade e confiabilidade. 

 
Figura 6 - Gráfico de eficiência da máquina avaliada ao longo do mês de abril 

Na Tabela 1 estão apresentados os tempos de parada considerando os dois dias com maior 

menor eficiência: o dia 04, cuja média de OEE ficou em torno de 72% e o dia 30, no qual a 

máquina apresentou o menor OEE do mês (33%). 

 

 

 

 

 

Origem Descrição da Parada Dia 4 Dia 30 

Processo Operador Deslocado 18 min - 

  Preencher papéis 16 min - 

  Troca de Turno 35 min 35 min 

Operador Limpeza de máquina 59min 20 min 

  Necessidades Pessoais 8 min - 
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  Refeição 20 min 10 min 

Manutenção Manutenção não programada – Mecânica - 310 min 

Processo Subtotal   69 min 35 min 

Operador Subtotal   87 min 30 min 

Manutenção Subtotal   - 310 min 

Total geral   156 min 375 min 

Tabela 1 – Tempos de paradas na máquina analisada em nos dias 04 e 30 

 

Em relação aos acontecimentos relacionados com o maior valor de OEE neste mês verificou-

se que a maior influencia deste índice deste dia foi a performance, pois os colaboradores não 

estavam adaptados a nova metodologia de trabalho. Isso acabou tornando o tempo de ciclo 

para fabricar uma peça mais lento do que ele realmente deveria ser. Ainda neste dia aconteceu 

uma parada para limpeza geral no equipamento devido a um vazamento, conforme 

apresentado na Tabela 1, onde mostra que foi necessária quase uma hora para limpeza do 

equipamento. 

Analisando agora o dia 30 observa-se que este foi o dia de menor eficiência. Tal fato ocorreu 

principalmente devido às paradas que ocorreram neste dia, afetando o índice de 

disponibilidade que compõe o OEE. Através dos registros comprovou-se que neste dia 

ocorreu um problema com uma das estações de verificação, cujos operadores ainda estavam 

em treinamento e a operação encontrava-se mais lenta do que estava projetada para trabalhar 

devido à ocorrência de um problema mecânico imprevisto. O índice de qualidade apresentou-

se zerado nos dois dias, não influenciando na eficiência. 

Após o fechamento do mês os dados foram analisados e ações foram tomadas para o aumento 

da eficiência do equipamento, conforme mostrado na Figura 7.  

 
Figura 7 - Gráfico de evolução da eficiência da máquina avaliada ao longo de três meses 

Este aumento só foi possível com o mapeamento das perdas e esforço conjunto dos setores 

envolvidos diretamente com a manufatura. Houve um aumento nos meses seguintes, devido a 

pequenos ajustes feitos na máquina e com a crescente adaptação dos operadores ao processo e 

confiança adquirida na operação do equipamento. Atualmente a máquina opera normalmente 

com uma eficiência considerada por Hansen (2006) muito boa. O desenvolvimento da 

máquina segue satisfatório e o conceito da máquina foi aprovado, tendo em vista a aquisição 

de mais outro equipamento igual ao estudado. 
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5. Considerações Finais 

Em sistemas de operação contínuos, a obtenção de elevados valores de produtividade é 

extremamente importante para a empresa, cujos valores podem ser alcançados com uma 

adequada distribuição de recursos físicos e procedimentos operacionais. Todavia, a 

produtividade em tais sistemas de produção – caracterizados por um elevado volume e uma 

baixa variação de produtos – depende diretamente da eficiência das suas operações críticas ou 

gargalos (MORAES e SANTORO, 2006). 

Desta forma, este trabalho procurou abordar a implantação e a importância do indicador OEE 

em uma empresa do setor automobilístico. O uso da ferramenta visa mapear as ineficiências 

de processo para que possam ocorrer ações voltadas para os verdadeiros desperdícios. A 

implantação do indicador mostrou onde ocorreram as falhas e permitiu o mapeamento das 

fragilidades do equipamento, além de ser uma importante fonte de informações sobre o 

funcionamento do mesmo. 

Para atingir o objetivo foi feito um estudo bibliográfico onde através de pesquisa definiu-se 

que o indicador OEE seria o mais indicado para os objetivos da empresa. A partir deste 

conceito foi desenvolvido um método de coleta e analise de dados de eficiência do 

equipamento. 

Após o treinamento dos operadores a máquina passou a ter uma performance maior o que 

acabou se mostrando nos meses seguintes, onde a eficiência se mostrou crescente. Da mesma 

maneira tiveram influência no aumento da eficiência as ações operacionais tomadas para 

minimizar as paradas de máquina. 

Desta forma, verifica-se que o OEE permite avaliar adequadamente e de maneira simples o 

efeito de parâmetros de manutenção, problemas de qualidade, variações de tempo de ciclo e 

outras interrupções sobre a capacidade e/ou eficiência de um sistema de produção. 
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