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RESUMO 
 

  

 O texto faz uma revisão da literatura sobre Manutenção Produtiva Total (TPM) em 

geral e mais especificamente da Manutenção Autônoma com enfoque no indicador de 

desempenho fabril, chamado de Eficácia Global de Equipamento (OEE). Além disso, 

comenta-se também sobre times de melhoria contínua, 5 sensos (5 S). No texto é mostrado 

o cenário e os passos utilizados na implantação do indicador OEE em uma área produtiva 

de uma usina siderúrgica que atua no setor de aços para construção mecânica de 

automóveis e sugestões de continuidade do trabalho. 

 

Palavras-chave: TPM. Manutenção Produtiva Total. Eficácia Global de Equipamentos. 

OEE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ii 

ABSTRACT 
 
 
 This paper has been a review of the literature concerning the Total Productive 

Maintenance in general and more specifically the key performance index, called the Overall 

Equipment Effectiveness (OEE). In addition, comments are also on of continuous 

improvement teams, 5 senses (5 S). This paper is presented with the scenario and the steps 

used in the deployment of the indicator OEE in an shop floor of a steel site that operates in 

the sector of steel bars hot rolled for automotive industry. 

 

Key Words: TPM. Total Productive Maintenance. Overall Effectiveness Equipment. OEE. 
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1. Introdução 

 
 
 O termo manutenção teve origem no setor militar e seu primeiro significado era 

manter soldados e equipamentos com maior constância, ou seja, tropas que possuíam 

melhores manutenções tinham uma chance melhor de enfrentar o inimigo em campo 

(RIBEIRO, 2003). 

 

A manutenção pode ser definida como a combinação de todas as ações técnicas e 

administrativas, incluindo as de supervisão, destinadas a manter ou recolocar um item em 

um estado no qual possa desempenhar uma função requerida. 

 

 A manutenção como conhecemos hoje em dia foi idealizada após a Segunda 

Revolução Industrial na Inglaterra. Essa revolução aconteceu devido às mudanças de 

patamares da indústria da época pela criação de equipamentos como a máquina a vapor 

para movimentar e transportar mercadorias.  

 

 Nesse início mencionado, a manutenção foi realizada por apenas uma pessoa e essa 

pessoa era o operador do equipamento. Com isso, o equipamento funcionava menos tempo 

e os custos de produção ficavam mais elevados, pois não havia o conceito de usar o 

máximo do equipamento (RIBEIRO, 2003). 

 

 Até o início da década 50 do século XX, as empresas japonesas ainda trabalhavam 

especificamente nesse tipo de manutenção nos equipamentos sem maiores preocupações 

com haver troca de peças e/ou componentes antecipadamente. O tipo de manutenção 

realizado era conhecido como manutenção corretiva. 

 

 O método de manutenção preventiva dos sistemas de produção foi idealizado 

inicialmente nos Estados Unidos da América e introduzido no Japão. Esse método começou 

a ser aprimorado no Japão a partir de 1951. Esse tipo de manutenção previne problemas 
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com equipamento e/ou maquinário durante a operação, ou seja, o custo maior da 

manutenção a partir de então é na prevenção de ocorrências e não na correção de problemas 

(FREITAS, 2002). 

 

 A evolução da manutenção a partir da preventiva deu origem um outro tipo 

de manutenção chamada manutenção com melhorias. Esse tipo de manutenção pode 

diminuir o tempo gasto com manutenção. 

  

A manutenção com melhorias pode ser definida da seguinte forma: 

 

• É a intervenção que visa implementar um melhoramento contínuo dos 

equipamentos e serviços, com intuito de reduzir o índice de 

indisponibilidade, aumento de performance, aumento do ciclo de vida e 

segurança, através da aplicação de novos dispositivos, bem como a adoção 

de novas técnicas de trabalho. Esta intervenção pode ocorrer antes do 

surgimento de defeito e deve ser informada ao projetista do equipamento ou 

sistema envolvido, a fim de efetuar as modificações necessárias já na 

concepção do projeto. 

 

 A prevenção da manutenção acontece quando não há necessidade de manutenções 

preventivas regulares devido a melhorias nos equipamentos. 

 

Na busca de maior eficiência da manutenção produtiva, por meio de um sistema 

compreensivo, baseado no respeito individual e na total participação dos empregados, 

surgiu a TPM, em 1970, no Japão. 

 

Nessa época era comum: 

 

• Avanço na automação industrial; 

• Busca em termos de melhoria da qualidade; 

• Aumento da concorrência empresarial; 
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• Emprego “do sistema ‘ just-in-time”;  

• Maior consciência de preservação ambiental e conservação de energia; 

• Dificuldades de recrutamento de mão-de-obra para trabalhos considerados sujos, 

pesados ou perigosos; 

• Aumento da gestão participativa e surgimento do operário polivalente. 

 

Todas essas ocorrências contribuíram par o aparecimento da TPM. A empresa 

usuária da máquina se preocupa em valorizar e manter o seu patrimônio, pensando em 

termos de custo do ciclo de vida da máquina ou equipamento. No mesmo período, surgiram 

outras teorias com os mesmo objetivos. 

 

 Na figura 1 pode-se notar a evolução dos tipos de manutenção até a manutenção 

produtiva total, a TPM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Representação da evolução da manutenção (DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO, 2005) 
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1.1. Objetivo Geral 

 

O objetivo principal desse trabalho é mostrar uma maneira de implantar o indicador 

conhecido como Eficácia Global de Equipamento (OEE) em uma área produtiva de uma 

indústria siderúrgica e os resultados obtidos. 

 

1.2. Justificativa 

 

O atual cenário de busca desenfreada por aumento de produtividade e redução nos 

custos de transformação e produção mostra uma grande possibilidade de melhoria nos 

sistemas produtivos através de controles mais apurados do que realmente acontece não chão 

de fábrica. A implantação de indicadores que gerenciam melhor essa produção é uma 

premissa para as empresas se tornarem referências mundiais nos setores de atuação e afins. 

A OEE é um desses indicadores de gerenciamento, chamados de indicadores-chaves ou 

KPI’s (Key Performance Index). 

 

2. Revisão de literatura 

 

2.1. Manutenção Produtiva Total (TPM) 

 

2.1.1. Histórico 
 

O Japão foi o primeiro país a implantar a TPM. A empresa que implantou esse 

método de trabalho pertencia ao grupo Toyota.  

 

Como essa implantação foi possível? Essa implantação ocorreu por causa da 

evolução da MP (Manutenção Preventiva). Esse tipo de manutenção começou a ser 
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desenvolvida no final da década de 1960. Uma das idéias centrais da MP é o envolvimento 

de todos, devido a isso, foi chamada de Total PM. 

 

No Japão, essa evolução da manutenção caminhou para a criação de um prêmio na 

área concedido pelo Instituto Japonês de Engenheiros industriais (JIPE – sigla em inglês - 

Japan Institute of Plant Engineers) no início da década de 1970. 

 

Esse prêmio era concedido à grandes empresas que se destacam na área de 

melhorias na manutenção. 

 

 

2.1.2. Significado de TPM 

 

A sigla TPM vem de três palavras em inglês: Total, Productive e Maintenance. 

 

A palavra Total nessa sigla tem a idéia da eficiência do ciclo de produção. Além 

disso, tem o sentido de mostrar a participação de todos da organização desde o presidente 

até os operadores. 

 

A palavra Productive visa mostrar a busca constante pelo limite máximo de 

eficiência do sistema produtivo. Nessa eficiência não está incluso apenas o volume de 

produção e sim, no sentido mais amplo da palavra como segurança total (acidente zero), 

qualidade total (zero defeito), falha de equipamento zero, ou seja, eliminar todas as perdas 

que ocorrem no processo de produção. 

 

A palavra Maintenance na sigla reflete a preservação do sistema produtivo na 

condição ideal de operação.  
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 Atualmente, muitos autores substituem a palavra Maintenance por Management, ou 

seja, mostram que a TPM é um modo de gestão ou gerenciamento da produção e não 

somente um significado maior que a preservação de equipamentos.  

 

A filosofia TPM é voltada para a otimização dos ativos, diminuição dos custos tanto 

de produção como de retrabalho, aumento da disponibilidade operacional, aumento da 

capacidade produtiva e principalmente a promoção da confiabilidade de toda a organização.  

 

 As principais características da TPM são: 

 

• Orientação para o zero: Visa a eliminação não só das perdas, mas também dos 

acidentes. Desta maneira se pode aumentar a produtividade, deixando assim o 

equipamento com um maior período de tempo disponível, portanto funcionando 

com o menor tempo de interrupções possível e ainda procurando reduzir ao 

máximo os fatores de improdutividade em toda a empresa (RIBEIRO, 2003). 

 

• Participação total e com todos os setores: Todos os colaboradores dos 

diferentes setores da empresa se tornam os responsáveis diretos pela 

manutenção dos equipamentos, e pela sua conservação, desta forma gerando 

uma maior integração entre as áreas produtivas e administrativas (RIBEIRO, 

2003). 

 

• Utilização do equipamento como “material didático”: Através da utilização 

diária do equipamento, o colaborador absorve informações referentes ao mesmo, 

transformando o equipamento em uma espécie de “material didático”, 

adquirindo informações de uma maneira muito mais prática (RIBEIRO, 2003). 

  

• Atuação no próprio trabalho: Tem como objetivo a prioridade de eliminar as 

falhas mais freqüentes no local de trabalho em si, atuando nos pontos fracos dos 

equipamentos. Agindo desta forma, e em caso de necessidade no treinamento do 
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próprio colaborador, nivelando os conhecimentos técnicos de cada um 

(RIBEIRO, 2003). 

•  

 

• Atuação com rigor e continuidade: Visa trabalhar sempre com o intuito de 

aumentar a qualidade, dando continuidade ao aprimoramento das técnicas. Estas 

técnicas levam à eliminação das perdas por paradas, por ajustes ou preparação e 

por outros problemas que venham a surgir (RIBEIRO, 2003). 

 

• Utilização da prática in loco: A prática da metodologia TPM ocorre com a sua 

implantação. Portanto, a cada passo do sistema TPM implantado, as 

características referentes a este passo serão praticadas por todos os 

colaboradores (RIBEIRO, 2003). 

 

• Lucratividade – Redução de custos: Com a devida utilização e controle de 

processo da metodologia TPM, há redução de equipamentos parados ou com 

defeitos. Ao mesmo tempo, é feita a padronização e a descrição das rotinas dos 

serviços com a devida atualização dos controles das ferramentas e programas 

disponíveis para o respectivo serviço. Isso terá por conseqüência um resultado 

com maior rapidez na busca de soluções que possam vir a aparecer e ainda a 

resolução eficaz de problemas comuns. Tudo isso obtido com a velocidade de 

analisar os mesmos e, principalmente, obter a maximização do rendimento 

operacional global (RIBEIRO, 2003). 

 

 

2.1.3. Pilares da TPM 

 

Segundo a JIPM (Japan Institute Productive Management – Instituto Japonês de 

Gerenciamento da Produção) a estrutura do TPM está baseada em 8 (oito) pilares, onde a 

aplicação de todos levará a empresa a um resultado de excelência. 
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Os pilares da TPM são (FREITAS,2002): 

 

• Pilar Manutenção da Qualidade; 

• Pilar Melhoria Especifica ou Individualizada; 

• Pilar Segurança, Saúde e Meio ambiente; 

• Pilar Manutenção Planejada; 

• Pilar de Manutenção Autônoma; 

• Pilar Office TPM; 

• Pilar Educação e Treinamento; 

• Pilar Controle inicial. 

 

Na figura 2, pode-se verificar todos esses pilares sendo à base de sustentação da 

Manutenção Produtiva Total (TPM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Pilares da TPM (COTRIM, 2002) 
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2.1.3.1.  Pilar Melhorias Individualizadas ou Específicas 

 

O pilar de melhorias individualizadas abrange a eliminação de grandes perdas, 

através de técnicas de análise, e a eficiência dos equipamentos.  

 

Essas grandes perdas no processo são divididas, normalmente na TPM, em seis 

grandes blocos. Esses blocos são (COTRIM, 2002): 

 

• Paradas inesperadas ou acidentais; 

• Defeitos no processo ou problemas de qualidade; 

• Set up,preparação ou ajustes; 

• Start-up, ou seja, início da operação do equipamento; 

• Queda de velocidade durante o processamento; 

• Paradas momentâneas ou pequenas paradas.   

 

 Essas perdas são tratadas pelo indicador chamado de OEE. A OEE significa, em 

português, eficácia global de equipamento que indica o quanto a sua fábrica é utilizada no 

tempo disponível para produção. 

 

 Esse indicador OEE será detalhado no item 2.2. 

 

 

2.1.3.2. Pilar Educação e Treinamento 

 

 Esse pilar objetiva desenvolver o conhecimento e habilidades suportando os outros 

pilares no desenvolvimento das atividades de TPM.  

  

 Com educação e treinamento há um aumento de capacidade e habilidades dos 

operadores e manutentores para melhorias no ambiente de trabalho, motivação.   
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 Cada ramo industrial requer um grau de habilidades diferentes para sua Equipe, logo 

é importante saber qual a complexidade dos equipamentos e as habilidades da equipe 

envolvida antes de elaborar qualquer Programa de treinamento. 

 

 Para se atingir um nível de Excelência Operacional, deve mudar a gestão de 

paternalista autoritária para uma gestão participativa, em que todas as pessoas envolvidas 

na organização possam participar. A mudança de uma gestão para a outra não deve ser 

realizada de maneira abrupta (COTRIM, 2002). 

 

 Há uma sugestão para essa mudança de maneira que todos se envolvam. Essa 

sugestão está segmentada em quatro estágios a seguir: 

 

• Desenvolvimento de Pessoas; 

• Desenvolvimento de Melhorias; 

• Resolução de Problemas; 

• Autocontrole; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Passos para a mudança de gestão 

 

 A figura 3 mostra que a TPM busca exatamente o autocontrole de todos os 

envolvidos para atingir a Maximização da eficiência da planta fabril. 

Desenvolvimento de PessoasDesenvolvimento de Pessoas

Desenvolvimento de MelhoriasDesenvolvimento de Melhorias

ResoluResoluçção de Problemasão de Problemas

AutocontroleAutocontrole
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2.1.3.3. Pilar de Manutenção Planejada 

 

 A Manutenção Planejada consiste em detectar e tratar as anormalidades dos 

equipamentos antes que eles produzam defeitos ou perdas.  

 

 O objetivo principal é o desenvolvimento de um sistema que promova a eliminação 

de atividades não programadas de manutenção. Além de manter os equipamentos nas 

condições ideais de operação para possibilitar a melhor eficiência da fábrica. 

 

 Com esse pilar da TPM é possível notar que a equipe de manutenção fica cada vez 

mais especializada, pois deve conhecer plenamente teoria e prática dos equipamentos para 

não haver paradas não programadas de manutenção (FREITAS,2002): 

 

 Os manutentores com a implantação desse pilar de manutenção planejada estudam 

plenamente a confiabilidade dos equipamentos. 

 

 A confiabilidade é a probabilidade de um item desempenhar uma função, sob 

condições específicas, de forma adequada, como previsto no projeto, durante um período de 

tempo pré-determinado (FREITAS, 2002). 

 

 Confiabilidade também está associada à garantia de execução de funcionalidades 

sistêmicas para atender requisitos não-funcionais. Ela pode ser decomposta em alguns 

vetores quantificáveis: 

 

• Fiabilidade (reliability) - Medida do tempo de funcionamento de um sistema 

até falhar, ou da probabilidade de não falhar durante o tempo de missão  

• Disponibilidade (availability) - medida do tempo (ou %) em que o sistema 

está operacional  

• Reparabilidade (maintainability) - medida do tempo de reposição em serviço 

do sistema 
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• Segurança contra acidentes (safety) - medida da fiabilidade do sistema relativa 

a faltas que ocasionem efeitos catastróficos 

• Segurança contra acesso não autorizado (security)- idem, relativo a faltas 

contra integridade, confidencialidade e autenticidade 

 

 

2.1.3.4. Pilar de Manutenção da Qualidade 

 

 Esse pilar da TPM visa garantir zero defeito de qualidade com a manutenção das 

condições ideais de materiais, equipamentos, métodos e pessoas. 

 

 A Manutenção da Qualidade é um dos ramos da manutenção que consiste de tarefas 

que estabelecem condições dos maquinários e equipamentos em que não há defeitos nos 

produtos. Os defeitos potenciais são previstos pela análise de tendência de valores aos 

limites específicos do processo. 

 

 As causas dos defeitos podem ser agrupadas em seis grandes grupos: Máquina, 

Método, Medida, Mão-de-Obra, Meio-Ambiente e Material (vide item 2.3.4) 

 

 Com as causas levantadas podem-se criar ações para eliminá-la, evitando problemas 

no produto final e desvios de processo.  

 

 

2.1.3.5. Pilar de TPM Office 

 

 Esse pilar da TPM tem o objetivo de identificar e eliminar perdas administrativas. 

Normalmente, as perdas administrativas referem-se aos tempos excessivos de tarefas, pouca 

qualidade e precisão de dados e informações, por exemplo, no caso, de pedidos de clientes, 

inventário, balanço dentre outros (FREITAS, 2002). 
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 O pilar de melhorias administrativas (TPM Office) está voltado para áreas de 

planejamento, desenvolvimento, engenharia e administração, as quais não agregam valor 

diretamente à área de produção. 

 

 

2.1.3.6. Pilar de Segurança, Saúde e Meio Ambiente 

 

 Esse pilar da TPM visa acidente zero. Esse acidente zero deve ser objetivado com 

equipamentos confiáveis com eliminação de possíveis erros humanos e de processo, além 

de não haver agressão ao meio ambiente com as atividades realizadas pelo processo. 

 

 Garantir confiabilidade do equipamento, prevenir erros humanos e eliminar acidente 

e poluição são preceitos básicos da TPM. A implementação completa da TPM melhora a 

segurança de muitas maneiras. 

 

 

2.1.3.7. Pilar Manutenção Autônoma 

 
 O Pilar Manutenção Autônoma visa detectar e lidar prontamente com as 

anormalidades observadas nos equipamentos, de forma a manter condições ideais de 

funcionamento. 

 

 A Manutenção Autônoma possui sete grandes passos para a implantação ser bem 

sucedida. 

 

Passo 1 – Limpeza Inicial 
 

 O objetivo em relação às máquinas é: restabelecer as condições básicas eliminando 

as perdas por falta de limpeza. 
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 Os objetivos em relação às pessoas são: 

 

• Orientar os operadores como reconhecer os problemas; 

• Fazer com que os operadores entendam que limpeza é inspeção; 

• Desenvolver a capacidade de diagnosticar problemas de pequena dimensão; 

• Ensinar aos operadores a conhecer melhor as máquinas; 

• Ensinar aos operadores como identificar as fontes de sujeira. 

 

 Os resultados esperados desse passo são: ter padrões provisórios de limpeza e 

definição de uma lista de fontes de sujeiras e das áreas difíceis de limpar (EFESO 

CONSULTING, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Figura ilustrativa do passo 1. (EFESO CONSULTING, 2002). 

 

 

A figura 4 representa a mudança de cultura que há na implantação da Manutenção 

Autônoma. O operador antes atuava corretiva no equipamento, após o primeiro passo ele já 

conhece mais sobre o funcionamento da máquina em que trabalha. 

 

 



15 

Passo 2 – Eliminar fontes de sujeira e áreas difíceis de inspecionar  
 

 Os objetivos em relação às máquinas são: 

 

• Reduzir o tempo dedicado à limpeza; 

• Tornar as máquinas fáceis de serem inspecionadas. 

 

 Os objetivos em relação às pessoas são: 

 

• Compreender a importância de não sujar 

• Aprender a eliminar as fontes de sujeira e as áreas difíceis de limpar 

• Aprender a inspecionar rapidamente os pontos simples 

 

 Os resultados esperados desse passo são: eliminação/contenção das fontes de 

sujeira; máquinas mais fáceis de limpar; redução dos tempos de limpeza; atualização do 

padrão provisório de limpeza e máquinas mais fáceis para inspecionar (EFESO 

CONSULTING, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Representação do passo 2 (EFESO CONSULTING, 2003). 
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Nesse passo, o operador conhece mais o equipamento a ponto de evitar pontos de 

sujidade e eliminar locais de limpeza difícil, isso pode ser visto na figura 5. 

 

 

Passo 3 – Criar e manter um padrão de limpeza, inspeção e lubrificação 
 

 Os objetivos em relação às máquinas são: 

 

• Definir os padrões definitivos de limpeza e inspeção; 

• Simplificar o sistema de lubrificação para tornar eficaz a lubrificação; 

• Simplificar o sistema de lubrificação reduzir o tempo de lubrificação; 

 

O objetivo em relação às pessoas é envolver os operadores no melhoramento das 

máquinas para simplificar as atividades de lubrificação com condições de desenvolverem 

atividades simples de lubrificação. 

 

Três condições fundamentais devem ser satisfeitas na definição do padrão de 

limpeza, inspeção e lubrificação:  

 

• O pessoal responsável pela limpeza, inspeção e lubrificação deve 

conscientizar-se que tais atividades são de vital importância;  

• As máquinas devem ser melhoradas para agilizar as atividades de lubrificação; 

• Tempos de limpeza, inspeção e lubrificação no programa das atividades 

diárias devem-se tornar oficiais. 

 

 Os resultados esperados do passo 3 são: a melhoria dos padrões de limpeza feitos no 

passo 1; simplificação do sistema de lubrificação; definição e aplicação de padrão de 

lubrificação;. Definição e manutenção do sistema de gestão da lubrificação dos 

equipamentos; operadores capazes de realizar lubrificações simples. (EFESO 

CONSULTING, 2004). 
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Figura 6 - Representação do passo 3 (EFESO CONSULTING, 2004) 

 

 Na figura 6 á a representação da lubrificação que é um dos resultados esperados 

nesse passo, como já dito acima. 

 

 

Passo 4 – Inspeção Geral 
 

 O objetivo principal desse passo em relação às máquinas é: Atingir as condições 

ideais de trabalho das máquinas. Para o atendimento dessas condições é preciso realizar as 

seguintes tarefas: 

 

• Identificar as anomalias das máquinas no que se referem aos sistemas e 

componentes; 

• Corrigir as anomalias identificadas das máquinas; 

• Melhorar as áreas onde existe dificuldade de inspeção áreas onde existe dificuldade 

de inspeção, acessibilidade e manutenção; 

• Tornar as condições da máquina melhor para detecção de problemas; 

• Definir padrões gerais de inspeção. 
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O objetivo do passo 4 em relação aos homens é o desenvolvimento das competências1.Esse 

desenvolvimento visa deixar o operador com maior conhecimento da estrutura e da função 

das máquinas e dos processos de inspeção e da manutenção básica de componentes. Além 

da avaliação e gestão de desgaste dos componentes (EFESO CONSULTING, 2005). 

 

 

Como objetivos secundários têm-se: 

 

• Conscientização do sistema como um todo. 

• Trabalho em equipe. 

 

 Os resultados esperados desse passo são: definição e aplicação dos padrões de 

inspeção geral; simplificação das atividades de inspeção; redução das perdas ligadas à 

máquina; melhoria da capacidade do pessoal de produção (EFESO CONSULTING, 2005). 

 

Figura 7 - Representação do passo 4 (EFESO CONSULTING, 2005) 

 

                                                 
1  
Competência é a capacidade de mobilizar conhecimentos, valores e decisões para agir de modo pertinente 
numa determinada situação. Portanto, para constatá-la, há que considerar também os conhecimentos e valores 
que estão na pessoa e nem sempre podem ser observados. 
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Na figura 7 é representada a principal idéia do passo 4, ou seja, a inspeção como 

forma de prevenir perdas durante o processo. 

 

 

Passo 5 – Inspeção Autônoma 
 

O objetivo principal em relação ao homem nesse passo é o melhor conhecimento sobre o 

equipamento no que se refere à precisão e a influência do funcionamento do equipamento 

na qualidade do produto (EFESO CONSULTING, 2006). 

 

 

Podem-se destacar outros objetivos que também têm importância na Inspeção 

Autônoma: 

 

• Revisão das normas de limpeza, lubrificação e inspeção; 

• Tornar as normas eficientes e possíveis de serem realizadas pela Operação; 

• Evitar duplicidade de tarefas com a Manutenção; 

• Elaborar mapa de rotinas operacionais; 

• Solucionar problemas repetitivos. 
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Figura 8 – Representação do Passo 5 (EFESO CONSULTING, 2006) 
 

Passo 6 – Organização e ordem na área 
 

Nesse passo o objetivo principal é padronizar atividades realizadas na área produtiva 

melhorando os aspectos de organização, limpeza e arrumação com o auxílio dos 5 Sensos 

(vide item 2.4) 

 

Essa organização na área é de vital importância para reduzir possíveis perdas e 

condições inseguras de trabalho. 

 

O operador nessa fase da implantação da manutenção autônoma passa-a se 

preocupar com o entorno do equipamento, como:  

 

• Ferramentas, 

• Armário, 

• Lixeiras, 

• Painéis, 

• Dispositivos de ajuste, 
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• Outros. 

 

Além da arrumação física com 5 Sensos, nesse passo, é importante a avaliação dos 

padrões operacionais atuais. Sem essa avaliação não é possível atualizar os padrões 

existentes para as novas práticas estabelecidas na área produtiva. 

 

Com a atualização dos padrões realizada podem-se resolver anomalias que ocorrem 

durante o processo através de ferramentas de análise para encontrar a causa da anomalia 

verificada no processo. No passo anterior havia resolução de problemas também, porém, 

focando os problemas que havia mais repetição. 

 

  

 
 

Figura 9 – Representação do Passo 6 (DEPARTAMENTO DE ENG. DE PRODUÇÃO, 2005)  

 
 

Passo 7 – Consolidação 
 

O último passo da manutenção autônoma é o passo para consolidar todo o 

aprendizado realizado nas seis etapas anteriores. 

 

O passo 7 busca consolidar a implantação da Manutenção Autônoma, propiciando 

uma maior sensibilidade para revisão dos critérios até então adotados, associado à busca de 
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uma perfeição maior com uma maior eficácia, isto é conseguido através do autocontrole ou 

auto-avaliação. É o estágio da maturidade, onde o operador é, realmente, o elemento-chave 

para manter a confiabilidade do equipamento (RIBEIRO, 2003) 

 

A postura do operador nesse passo já está mudada em relação ao início da 

implantação da manutenção autônoma, pois ele está mais capacitado e motivado para a 

manutenção do seu equipamento. 

 

 As auditorias realizadas são feitas por pessoal qualificado. Essa qualificação foi 

conseguida com a implantação dos passos anteriores, com treinamento em inspeções de 

equipamentos e outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Representação da Manutenção Autônoma completa (DEPARTAMENTO DE ENG. DE 
PRODUÇÃO, 2005)  
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2.2. OEE – Eficácia Global de Equipamento 

 

2.2.1. Histórico da OEE 
 

A OEE surgiu com a evolução dos tipos de manutenção na década de 90 do século 

passado. Ela surgiu como necessidade de medir precisamente a produtividade da planta 

fabril. Porém, no início, estava vinculada com as práticas da Manutenção Produtiva Total 

(TPM).  

 

Atualmente, a OEE é considerada um dos indicadores mais importantes na medição 

do desempenho da fábrica, pois pode ser usado para aumento de produtividade e dos lucros 

da empresa. (HANSEN, 2006). Isso ocorre, pois a OEE é um índice que mede a capacidade 

produtiva da máquina dentro do tempo que ela estava programada para produzir, ou seja, 

ela não mede a capacidade de utilizada todo potencial teórico, uma vez que são excluídos 

os tempos não programados. 

 

Muitas indústrias de classe-mundial (World Class Organizations- WCO) possuem 

esse indicador no seu processo de produção. A OEE pode ser utilizada em setores distintos, 

como: siderúrgico, alimentício, têxtil dentre outros. 

  

 

2.2.2. Componentes da OEE 
 

A OEE pode ser representada mais simplificada pela multiplicação de três 

componentes. Os componentes usados no cálculo são: 

 

• Disponibilidade; 

• Performance; 

• Qualidade. 
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O valor da OEE varia entre 0 e 1 em valores decimais e entre 0% e 100% em 

percentual. 

 

 

2.2.2.1. Representação das perdas na OEE 
 

Os componentes mencionados anteriormente são representações das perdas 

ocorridas durante a operação na área produtiva. 

 

A figura 11 mostra uma representação clássica das perdas da OEE e em que lugar os 

componentes já mencionados podem ser encaixados. Além disso, é possível verificar cinco 

tipos de tempo que podem ser usados no cálculo da OEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Representação das Perdas da OEE  

  

 

Tempo de ProduTempo de Produçção Planejadaão Planejada

Tempo Total DisponTempo Total Disponíívelvel

Tempo OperativoTempo Operativo

Tempo Operativo LTempo Operativo Lííquidoquido

Tempo  ProdutivoTempo  Produtivo

Paradas 
Programadas

Perdas de 
Disponibilidade

Perdas de 
Performance

Perdas de 
Qualidade
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O tempo total disponível (TD) é o período em que a planta fabril está disponível 

para produção. O TD pode ser considerado o tempo calendário, ou seja, todos os dias do 

ano.  

 

O tempo de produção planejada (TP) é o tempo total disponível retirando-se as 

paradas programadas (PP). Essas paradas programadas são eventos previstos 

antecipadamente. Esses eventos incluem feriados, folgas de escala 2, manutenções 

preventivas e outras paradas que variam de acordo com os critérios da organização. 

 

 O cálculo do TP pode ser definido da seguinte maneira: 

 

    TP = TD – PP                ( 1 ) 

 

O tempo operativo (TO) é considerado o período em que realmente houve produção 

na planta fabril, ou seja, as perdas de disponibilidade são excluídas do tempo de produção 

planejada para obter o TO. 

 

As perdas de disponibilidade são eventos imprevistos durante o processo de 

produção do material. Essas perdas são também chamadas de paradas não-programadas 

(PNP). 

 

O cálculo do TO pode ser definido: 

 

    TO = TP – PNP               ( 2 ) 

 

O tempo operativo líquido (TOL) é a diferença entre o tempo operativo (TO) e o 

tempo perdido em velocidade menor que a ideal. 

 

                                                 
2  Folga de escala é uma parada que ocorre em regimes de trabalho que não utilizam todo período disponível. 
No regime de trabalho 6 x 1, ou seja, seis dias de trabalho semanal e um dia de descanso há 1 dia por semana 
para ser descontado no TD. 
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O tempo com velocidade reduzida inclui períodos em que realmente a velocidade do 

ciclo foi menor que a esperada, pequenas paradas que ocorrem durante a produção e erros 

operacionais. Esse tempo perdido é considerado para realização do cálculo da Eficácia 

global de equipamento (OEE). 

 

O tempo perdido pela velocidade reduzida pode ser calculado da seguinte maneira: 

 

 Perda de Performance (min) = xTO
IdealVelocidade
alizadaVelocidade

TO
_

Re_−                      ( 3 ) 

 

O tempo produtivo (TP) é diferença entre o tempo operativo líquido (TOL) e o 

tempo utilizado em perdas de qualidade. Essas perdas de qualidade referem-se à retrabalhos 

de produto e produtos rejeitados por problemas de qualidade.  

 

Normalmente, as perdas de qualidade são relatadas em unidade de peso (quilos, 

libras, toneladas e etc). Por isso, é necessária uma conversão para o cálculo da OEE. Essas 

perdas de qualidades causam diminuição na OEE também. 

 

  

2.2.2.2. Utilização 
 

 A utilização é o componente da OEE mais conhecido, pois muitas organizações 

ainda utilizam apenas esse indicador para verificar a eficiência da planta fabril. Essa 

utilização é também conhecida como disponibilidade. 

 

A utilização é um dos componentes da OEE que mede o quanto o equipamento 

parou durante a operação, ou seja, 100 % de disponibilidade significa que não houve 

nenhuma parada durante o tempo de produção planejada (TP). Esse fato pode ser visto na 

fórmula (4). 
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As paradas são consideradas como eventos que ocasionam interrupção no processo, 

ou seja, elas não fazem parte do processamento do material. Essas paradas podem ser 

basicamente divididas em 2 categorias: programadas ou não programadas (imprevistas). 

 

As paradas usadas no cálculo utilização são as paradas imprevistas durante a 

produção (PNP). 

 

As paradas na área de produção podem ser subdivididas em diversas classes: 

• Manutenção; 

• Operacional; 

• Programação e Controle da Produção. 

• Outros. 

 

Dentro dessas classes podem-se ser criar subclasses, por exemplo, na classe 

Manutenção divide-se em dois grupos: mecânica ou elétrica. 

 

Usa-se a definição abaixo para representar o percentual de utilização do 

equipamento e/ou área. 

 

   % de Utilização = 100×−
TP

PNPTP
              ( 4 ) 

  

Abaixo, segue um exemplo para facilitar o entendimento. Nesse exemplo, a área 

produtiva possui 1000 horas de tempo de produção planejada (TP) e durante a produção do 

material parou 620 horas imprevistas (PNP). 

 

Com isso, tem-se que o percentual de utilização é %62100
1000

6201000 =×−
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2.2.2.3. Performance 
 

A performance para a OEE é um fator que demonstra se o ritmo de produção está 

em acordo com o padrão previamente estabelecido. Com esse fator é possível, verificar o 

desempenho das máquinas em relação a um padrão de trabalho por produto.  

 

Normalmente a diferença entre o padrão do ritmo e o ritmo realizado pode ser 

descrita em duas causas principais: 

 

• Perda de velocidade durante o processo; 

• Pequenas paradas não apontadas durante o processo. 

 

Uma maneira de realizar o cálculo da Performance, que é um dos componentes que 

compõem a OEE, pode ser visto a seguir. 

 

 % Performance = 100×
TO

TOL
ou 100

_
Pr ×

×TOPadrãoVelocidade
odução

            ( 5 ) 

 

Quando o cálculo do percentual de performance resulta em 100 % significa que o 

processo produtivo trabalhou na velocidade padrão de produção. 

 

 

2.2.2.4. Qualidade 
 

O fator Qualidade da OEE mede a influência de retrabalhos, sucatas de processo, 

sucatas devido à qualidade do material, na Eficácia do equipamento. 

 

O cálculo desse fator pode ser realizado pela fórmula: 

 

  % Qualidade = 100
Pr

_Pr ×
odução

Boaodução
             ( 6 ) 
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O percentual obtido no cálculo do fator qualidade da OEE representa se a produção 

foi realizada com sucesso da primeira vez3 e sem deixar refugos. 

 
 

2.2.3. Cálculo da OEE 
 

O cálculo da OEE é simples como mencionado no item 2.2. Esse indicador é a 

multiplicação da Utilização, Disponibilidade e Qualidade.  

 

  OEE = Disponibilidade x Performance x Qualidade             ( 7 ) 

 

Há uma forma de cálculo mais simples que seria a razão entre o tempo produtivo 

sobre tempo de produção planejada (Vide figura 1) 

 

                OEE = 100
_Pr__

Pr_ ×
PlanejadaoduçãodeTempo

odutivoTempo
                                ( 8 ) 

 

 

2.2.4. Empresa de Classe Mundial em OEE 
 

Atualmente, comenta-se sobre empresas que possuem a OEE em níveis altos de 

desempenho. Essas empresas atuam significativamente nos 3 componentes que compõem a 

OEE. 

 

Qual a vantagem no aumento desse indicador na área produtiva? 

 

A grande vantagem no aumento da OEE é um acréscimo de produtividade da planta 

fabril, pois com OEE elevada há menos paradas corretivas durante o processo, menos 
                                                 
3 Produção boa pela primeira vez representa que a sua produção não retrabalhada, ou seja, ela saiu certo na 
primeira tentativa. 
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perdas de qualidade de produto que poderia ser vendido ao cliente e sem perda de ritmo de 

produção. 

 

As empresas de classe mundial possuem OEE acima ou igual a 85 %. Esse 

indicador pode ser desdobrado nos componentes já mencionados acima. 

 

Tabela 1 – OEE e seus componentes em empresas de classe mundial – (HANSEN,2006) 

 

OEE e seus 
componentes

Classe Mundial

OEE 85,0%

Utilização 90,0%

Performance 95,0%

Qualidade 99,9%  
 

No setor industrial ainda existem empresas que possuem OEE abaixo de 50 %. 

Portanto, essas empresas ainda têm um longo caminho de análise e reflexão para melhoria 

do indicador de desempenho OEE. 

 

Além disso, o custo benefício do aumento da OEE deve ser verificado, ou seja, esse 

aumento pretendido aumenta os custos de produção e/ou transformação? Se a resposta for 

sim, as análises devem ser muito mais aprofundadas para projetar até que valor de OEE a 

empresa almeja atingir com um determinado patamar de investimento no setor de 

produtivo. 

 

 

2.2.5. TEEP – Produtividade Efetiva do Equipamento 
 

A OEE é um indicador que mede o desempenho da fábrica nas horas que a 

produção é autorizada a produzir, ou seja, no tempo de produção planejada. Porém, o tempo 

que a fábrica fica parada com programação previamente definida não é medida pela OEE 

(HANSEN, 2006). 
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Por exemplo, a planta fabril tem 100 horas disponíveis no mês com 80 horas de 

paradas programadas e das 20 horas de tempo de produção planejada houve 2 horas de 

paradas não-programadas sem perda no ritmo de produção e nem em termos de qualidade. 

 

Então, o cálculo da OEE para esse caso é o seguinte: 

 

%901009,0
20
18

20
220 =×==−=OEE  

 

No cálculo acima a OEE é de 90 %, porém, a ocupação da fábrica 4 não é 

considerada. Essa ocupação pode ser calculada dessa maneira: 

 

100
__

_Pr__ ×=
DisponivelTotalTempo

PlanejadaoduçãodeTempo
Ocupação  

 

%20100
100
20

100
80100 =×=−=Ocupação  

 

Então, a TEEP representa o percentual que realmente o equipamento está 

produzindo peças boas em relação ao tempo disponível total. Existem duas maneiras mais 

conhecidas do cálculo da TEEP, essas formas estão descritas abaixo. 

 

 

TEEP = 
PlanejadaoduçãodeTempo

odutivoTempo
DisponivelTotalTempo

PlanejadaoduçãodeTempo
_Pr__

Pr_
__

_Pr__ ×  =  

 

 

Ocupação x OEE 

 
                                                 
4 Ocupação mede o percentual do tempo disponibilizado para produção (Tempo de produção planejada) em 
relação do tempo Total Disponível. 
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                                            TEEP = 
DisponivelTotalTempo

odutivoTempo
__

Pr_
                                    ( 9 ) 

 

 

Muitas empresas possuem a OEE como KPI (Key Performance Index) do processo, 

porém, não utilizam a TEEP como indicador. A TEEP demonstra a efetividade da planta 

fabril e com isso, ela é suporte para tomada de decisão da empresa. 
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2.3. Ferramentas da Qualidade 

 

Nesse tópico estão descritas as ferramentas da qualidade mais utilizadas nas áreas 

produtivas (ABCQ, 2005). 

 

2.3.1. Gráficos 
 

 

Gráficos são representações de fenômenos feitos através de desenhos arranjados de 

maneira lógica e racional. 

 

Essa ferramenta é uma ótima maneira de resumir e facilitar o entendimento de 

algum fenômeno que se queira estudar.  

 

Esses gráficos podem tomar várias formas, entre elas: 

 

• Gráfico de linha – objetiva mostrar tendências ao longo do tempo com grande 

número de dados; 

• Gráfico de Barras – objetiva analisar dados estratificados, comparar dados de 

variáveis discretas e mostrar tendências com pequena quantidade de dados; 

• Gráfico de Pizza ou Torta – objetiva mostrar contribuição relativa entre alguns 

itens. 
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Figura 12 – Exemplos de gráficos de linha e barras, respectivamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Exemplo de gráfico de pizza ou torta 

 

2.3.2. Diagrama de Pareto 
 

O diagrama de Pareto é uma abordagem estatística para separação e priorização dos 

aspectos relevantes em relação aos demais de um determinado caso.  

 

O princípio de Pareto sugere que a maioria dos efeitos tem origem em poucas 

causas. Em termos quantitativos 80 % dos problemas provem de 20 % de causas (ABCQ, 

2005). 
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Figura 14 – Exemplo de gráfico de Pareto 

 

 

2.3.3. Brainstorming – Tempestade Cerebral ou de Idéias  
 

Essa ferramenta é um processo gerador de sugestões criativas, sem formalismos e 

limitações de qualquer ordem. Ela visa encontrar causas para um problema previamente 

estabelecido. 

 

 O brainstorming possui dois princípios básicos: 

 

• Atraso do julgamento; 

• Criatividade em quantidade e qualidade. 

 

As quatro principais regras do brainstorming são: 

• Críticas são rejeitadas: Esta é provavelmente a regra mais importante. A não ser 

que a avaliação seja evitada, o princípio do julgamento não pode operar. A falha do 
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grupo ao cumprir esta regra é a razão mais crítica para que a sessão de 

brainstorming não resulte em causas do problema. Esta regra é aquela que 

primariamente diferencia um brainstorming clássico dos métodos de conferência 

tradicionais.  

• Criatividade é bem-vinda: Esta regra é utilizada para encorajar os participantes a 

sugerir qualquer idéia que lhe venha à mente, sem preconceitos e sem medo que 

isso o vá avaliar imediatamente. As idéias mais desejáveis são aquelas que 

inicialmente parecem ser sem domínio e muito longe do que poderá ser uma 

solução. É necessário deixar as inibições para trás enquanto se geram idéias. 

Quando se segue esta regra, cria-se automaticamente um clima de brainstorming 

apropriado. Isso aumenta também o número de idéias geradas.  

• Quantidade é necessária: Quanto mais idéias forem geradas, mais hipóteses há de 

encontrar uma boa idéia. Quantidade gera qualidade.  

• Combinação e aperfeiçoamento são necessários: O objetivo desta regra é 

encorajar a geração de idéias adicionais para a construção e reconstrução sobre as 

idéias dos outros. 

 

 

2.3.4. Diagrama de Causa e Efeito ou Ishikawa 
 

É uma representação gráfica que organiza as possíveis causas relacionadas a um 

determinado efeito, ou seja, problema. Ela expõe graficamente as possíveis causas que 

levam a um aumento de variabilidade de um determinado efeito. As causas induzem 

variabilidade no processo (ABCQ, 2005). 

 

As causas do problema são divididas em seis M’s: 

 

• Mão-de-obra – causas relacionadas às pessoas; 

• Máquina – causas relacionadas a equipamento, maquinários e afins; 

• Método de trabalho – causas relacionadas à maneira de trabalho; 
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• Meio Ambiente – causas relacionadas ao meio-ambiente; 

• Material – causas relacionadas com as matérias-primas do processo; 

• Medida – causas relacionadas à medição. 

 

 

Figura 15 – Diagrama de causa-efeito usado para corrigir problemas potenciais e reais. 

 

 

2.3.5. Cinco (5) porquês  
 

Essa ferramenta da qualidade é utilizada para encontrar a causa-raiz de um 

problema. Essas causas-raiz de um problema são as origens de uma cadeia de eventos que 

conduzem ao problema especificado. 

 

 

PROBLEMA

Medida Meio ambiente Máquina

Material Mão de Obra Método
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TESTE DE CONSISTÊNCIA = 5 POR QUÊS

Causa 
Primária

���������
	��

Causa
Secundária

���������
	��

Causa 
Terciária

��������
	��

Causa Raiz

��������
	��

Problema

O QUÊ ?

 

Figura 16 - Teste de consistência dos 5 porquês 

 

2.4. Programa 5 Sensos ou 5 S 

 

O 5S foi concebido por Kaoru Ishikawa em 1950, no Japão do pós-guerra, inspirado 

na necessidade que existia de colocar ordem na grande confusão a que ficou reduzida o país 

após sua derrota para as forças aliadas, o Programa 5S demonstrou ser tão eficaz enquanto 

reorganizador das empresas e da própria economia japonesa que, até hoje, é considerado o 

principal instrumento de gestão, da qualidade e produtividade, utilizado naquela nação. Foi 

desenvolvido com o objetivo de transformar o ambiente das organizações e a atitude das 

pessoas, melhorando a qualidade de vida dos funcionários, diminuindo desperdícios, 

reduzindo custos e aumentando a produtividade das instituições (FIGUEROA, 2005). 

 

A filosofia 5S é profunda e pressupõe mudanças comportamentais que 

acompanharão as pessoas onde quer que elas estejam. Do estagiário ao presidente deverá 

existir uma linguagem comum. 

 

 



39 

Os 5 S é originado de cincos palavras de origem japonesa. Elas são: 

 
• Seire – Senso de Utilização; 

• Seiton – Senso de Ordem; 

• Seiso – Sendo de Limpeza; 

• Seiketsu – Sendo de Padronização; 

• Shitsuke – Senso de Disciplina. 

 

2.4.1. Senso de Utilização 
 

É utilizado para identificar e eliminar objetos e informações desnecessárias, 

existentes no local de trabalho. Para sua execução, é necessário definir e instalar áreas de 

descarte, que devem estar devidamente sinalizadas para evitar desordem (FIGUEROA, 

2005). 

 

Os principais benefícios do uso desse senso são: 

 

• Conseguir liberação de espaço; 

• Eliminar ferramentas, armários e material em excesso; 

• Eliminar dados de controle ultrapassados; 

• Eliminar itens fora de uso e sucata; 

• Diminuir risco de acidente. 

 

2.4.2. Senso de Ordem 
 

É a etapa onde devemos arrumar as coisas que sobraram depois da aplicação do 

Senso de Utilização. Seu conceito chave é a simplificação. Os materiais devem ser 

colocados em locais de fácil acesso e de maneira que seja simples verificar quando estão 

fora de lugar (FIGUEROA, 2005). 
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Os principais benefícios de usar o senso de ordem são: 

 

• Rapidez e facilidade para encontrar objetos, ferramentas, materiais, 

documentos, etc; 

• Economia de tempo; 

• Diminuição de acidentes. 

 

2.4.3. Senso de Limpeza 
 

Nesta etapa devemos limpar a área de trabalho e também investigar as rotinas que 

geram sujeira, tentando modificá-las. Todos os agentes que agridem o meio-ambiente 

podem ser englobados como sujeira (iluminação deficiente, mau cheiro, ruídos, pouca 

ventilação, poeira, etc.) (FIGUEROA, 2005). 

 

Os principais benefícios do uso do senso de limpeza são: 

 

• Melhoria do local de trabalho; 

• Satisfação dos funcionários por trabalhem em um ambiente limpo; 

• Maior segurança e controle sobre os equipamentos, máquinas; 

• Eliminação de desperdícios; 

 

2.4.4. Senso de Padronização 
 

Após termos cumprido as três primeiras etapas do programa 5S devemos partir para 

a padronização e melhoria contínua das atividades. Essa etapa exige perseverança, pois se 

não houver mudanças no comportamento das pessoas e nas rotinas que geram sujeira logo 

voltaremos a situação inicial, antes da implantação do 5S (FIGUEROA, 2005). 

 

Nessa etapa, devem ser elaboradas normas para detalhar as atividades do 5S que 

serão executadas no dia-a-dia e as responsabilidades de cada um. 
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Os principais benefícios do uso do senso de padronização são: 

 

• Melhoria do ambiente de trabalho; 

• Melhoria de áreas comuns (banheiros, refeitórios, etc.); 

• Melhoria nas condições de segurança; 

 

2.4.5. Senso de Disciplina 
 

O compromisso pessoal com o cumprimento dos padrões éticos, morais e técnicos, 

definidos pelo Programa 5S, define a última etapa desse programa. Quando as pessoas 

passam a fazer o que tem que ser feito e da maneira correta, mesmo que ninguém veja, 

significa que existe disciplina (autocontrole) (FIGUEROA, 2005). 

 

Os principais benefícios do uso do senso de disciplina são: 

 

• Trabalho diário agradável; 

• Melhorias nas relações humanas; 

• Valorização do ser humano; 

• Cumprimento dos procedimentos operacionais e administrativos; 

• Melhor qualidade, produtividade e segurança no trabalho. 

 

 

2.5.  Ciclo PDCA 

 

O primeiro a discutir sobre ciclo de melhoria contínua foi Walter Shewhart nos 

laboratórios da Bell Laboratories na década de trinta do século vinte. Esse trabalho foi 

publicado no livro "Statistical Method From the Viewpoint of Quality Control”. Porém, o 

método foi popularizado W. Edwards Deming na década de cinqüenta do século XX.  
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Atualmente, esse ciclo é conhecido por PDCA ou por ciclo de Deming. Esse ciclo é 

dividido em grandes quatro passos: P (Plan – Planejar), D (Do- Executar), C (Check – 

Verificar) e A (Act – Agir). 

 

 No Brasil, esse método foi amplamente divulgado por Vicente Campos Falconi. O 

PDCA consiste em : quatro (4) etapas no P, uma etapa no D, uma etapa no C e duas etapas 

no A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Ciclo PDCA (FALCONI, 2006) 

 

 

2.5.1. Passo Plan 
 

O passo P do ciclo de melhoria é utilizado para o planejamento das ações de 

melhoria que serão realizadas no plano de ação proposto pelo grupo de melhoria designado. 

Como já dito anteriormente esse passo se subdivide em 4 etapas. 

 

Um planejamento nesse plano evita retrabalhos ao longo da execução das ações 

propostas pelo plano 
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1
2

3

4
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Análise do Processo

Plano de Ação

Identificação do Problema
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A figura 18 representa o trabalho ao longo das 4 etapas e suas relações. 

 

 

Figura 18 - Representação das 4 etapas do plano P do ciclo PDCA 

 

 

1.a etapa – Identificação do Problema 

 

 Nessa etapa é descrito o problema a ser atacado pelo grupo de melhoria. Problema, 

na verdade, pode ser a diferença entre o resultado atual e o desejado. 

 

 Esse problema pode ser classificado como “ bom” , ou seja, o indicador escolhido já 

está em um patamar aceitável e o objetivo é melhorá-lo ainda mais. Também, é possível a 

classificação desse problema como “ ruim” , pois o indicador não atinge os objetivos 

traçados previamente. (FALCONI, 2006) 
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 Com os dados do problema pode-se traçar uma meta5 a ser atingida.  

 

A figura 19 mostra a situação relativa sobre problemas “bons” e “ruins”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Problema “ruim ” e “bom”  

 

 

2.a etapa – Análise de Fenômeno 

 

A análise de fenômeno é usada para obter conhecimento do problema por meio de 

investigação de suas características ou sintomas. Esse conhecimento é obtido da seguinte 

maneira: 

 

• Levantando todos os dados e fatos disponíveis sobre o problema no local da 

ocorrência; 

• Estratificando os dados de diversas formas, procurando identificar aspectos 

diferenciados do problema; 

• Priorizando os aspectos mais importantes para realizar a análise de processo. 
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Com essa investigação apurada pode-se encontrar “pistas” que o caracterizem 

melhor. (FALCONI, 2006) 

 

 

Figura 20 – Exemplo da análise de fenômeno 
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3.a etapa – Análise de Processo 

 

Essa etapa do PDCA visa descobrir as causas fundamentais do problema focado na 

análise de fenômeno. A descoberta dessas causas normalmente é realizada através de um 

brainstorming.  

 

A realização do brainstormig (item 2.3.3) gera possíveis causas do problema. Essas 

causas são dispostas no diagrama de causa-efeito (item 2.3.4). 

 

 

As causas fundamentais são buscadas através das causas levantadas e pela aplicação 

da ferramenta de qualidade chamada cinco porquês (item 2.3.5). 

 

 

 

Figura 21 – Exemplo de diagrama causa-efeito 

 

Após a realização das ferramentas citadas acima, há uma priorização das causas. 

Essa priorização pode ser feita de várias maneiras. As matrizes usadas para a tomada de 

decisão são: 

 

• IAD; 

• IA. 
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A matriz IAD é usada quando há três parâmetros importantes para a análise: I – 

Impacto; A – Autonomia para eliminação; D – dificuldade de eliminação. 

 

A matriz IA é utilizada para análise dos seguintes parâmetros: I – Impacto; A – 

Autonomia para eliminação. 

 

As causas nessas duas matrizes são priorizadas da seguinte maneira: 20 % das 

causas têm grande impacto no problema, 30 % têm médio impacto e 50 % tem baixo 

impacto. 

 

 

4.a etapa – Plano de Ação 

 

Essa última etapa do passo P do PDCA é a elaboração do plano de ação. A 

ferramenta usada nessa etapa é o plano de ação. 

 

Nesse plano podem ser colocados os seguintes campos: 

 

• O que fazer – nesse campo é colocadas ações que foram feitas para eliminar 

causas fundamentais 

• Quem faz – nesse campo é preenchido com o responsável pela ação 

• Quando – nesse campo é colocada a data de início e final de cada ação. 

• Por que – nesse campo é descrito  

• Como – nesse campo é preenchido com os passos para realizar a ação do 

campo O que fazer. 

 

Essa ferramenta também é chamada de plano de ação 5W1H. O nome é originado 

das palavras descritas acima na língua inglesa (What, Who, When, Why e How) 
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O que fazer Quem Quando Por que Como

 
 

Figura 22 – Exemplo de ferramenta 5W1H 

 

2.5.2. Passo Do 
 

No passo Do ou executar o plano de ação. Há apenas uma das etapas do PDCA no 

passo D. 

 

Podem-se utilizar gráficos para acompanhamento da execução das ações. Nessa 

execução é verificada a aderência do prazo proposto para resolver a ação e o prazo 

efetivamente realizado. 
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30%

Concluídas

Atrasado

Em Andamento

 
Figura 23 – Exemplo de acompanhamento do plano de ação 
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2.5.3. Passo Check 
 

Esse passo do PDCA consiste na verificação dos resultados em relação a execução 

das ações do passo Do. Esses dois passos são feitos em sintonia pois enquanto as ações são 

realizadas o resultado é verificado. 

 

Uma das opções para acompanhamento o atendimento da meta é o gráfico de 

bolhas, como o exemplo abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Exemplo de acompanhamento da execução do plano de ação e atendimento da meta 
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2.5.4.  Plano Act 
 

Nesse passo do PDCA há duas etapas: Ação e Padronização.  

 

7.a etapa –Ação 

 

Nessa etapa há realização de análises de desvios ocorridos durante a execução do 

plano de ação. Por exemplo, em um mês específico o grupo de melhoria não atingiu a meta 

pré-estabelecida. (FALCONI, 2006) 

 

O não atendimento da meta deve gerar uma análise das causas do desvio do mês. 

Nessa etapa é realizada novamente uma análise de fenômeno, análise de causas e um plano 

de ação para bloquear as causas fundamentais que ocasionaram o desvio. 

 

 

8.a etapa –Padronização 

 

Nessa etapa, os padrões são criados para as melhores práticas alcançadas durante a 

realização do grupo de melhoria. 
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3. Estudo de Caso da Implantação da OEE 

 

Nesse trabalho é apresentado um caso prático de implantação do indicador OEE em 

uma área fabril de uma empresa siderúrgica. 

 

 

3.1. Histórico da Empresa 

 

A Aços Villares é a principal produtora de aços especiais para construção mecânica 

da América Latina e a terceira maior produtora mundial de cilindros forjados e fundidos 

para laminação. 

 

Seu parque fabril está distribuído em três unidades estrategicamente localizadas no 

Estado de São Paulo, nas cidades de Pindamonhangaba, Mogi das Cruzes e Sorocaba, 

próximas ao principal mercado consumidor do país e dotadas de excelentes condições de 

infra-estrutura e transporte. 

 

Com foco na inovação tecnológica, a Aços Villares produz aços para diferentes 

aplicações com alto grau de eficiência e desempenho. É uma das cinco siderúrgicas no 

mundo a produzir aço superclean. Comprometida com a questão ambiental, inaugurará em 

2007 a primeira usina mundial de ferro-gusa com tecnologia Tecnored, que possibilitará o 

reaproveitamento de resíduos e rejeitos da cadeia siderúrgica, como finos de minério de 

ferro, lamas e pós metálicos. 

 

 

A figura 25 representa os produtos da empresa e os produtos de seus clientes, 

respectivamente. 
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Figura 25 - Produtos da empresa (Fonte: www.villares.com.br) 

 

 

A Aços Villares necessita a cada ano de aumento de capacidade produtiva com 

custos cada vez menores. O aumento de produção poderia ser feito de duas maneiras 

principalmente: 

 

• Compra ou melhoria dos equipamentos da fábrica; 

• Aumento do uso efetivo dos equipamentos. 

 

A decisão gerencial foi o aumento do uso efetivo dos equipamentos. Esse aumento 

foi realizado com o controle das horas paradas e a cálculo da OEE. 

 

O setor fabril escolhido para implantação do indicador OEE na área produtiva foi a 

usinagem da planta de Mogi das Cruzes. Esse setor produz ao redor de 45 mil toneladas de 

barras acabadas ao ano com aproximadamente 50 pessoas trabalhando na área produtiva e 



53 

administrativa, sendo 42 pessoas na primeira área. Essas 42 pessoas trabalham em três 

turnos de oito horas, seis dias por semana com descanso remunerado no domingo. 

 

 

 

Figura 26 - Vista aérea da planta de Mogi das Cruzes, no retângulo amarelo está localizado o setor de 
usinagem (fonte: Google Earth) 
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O fluxo de produção desse setor começa no recebimento de matéria-prima de outros 

setores tanto da mesma usina siderúrgica ou da outra usina localizada na região do Vale do 

Paraíba. Essa matéria-prima pode ser tratada termicamente dependendo das condições 

solicitadas pelos clientes ou vir sem tratamento térmico algum. Após essa etapa as barras 

são submetidas à usinagem em máquinas projetadas para realização do processo chamado 

de peeling ou descascamento e depois inspecionadas para serem embaladas e enviadas aos 

clientes.  

 

Na figura 27, é possível notar o fluxo produtivo descrito no parágrafo anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Representação do fluxo produtivo de um setor de acabamento da Aços Villares 

 

 

O setor de usinagem, pois três células de descascamento que atualmente são os 

gargalos de produção, pois essas células não realizaram usinagem das mesmas dimensões 

de barras redondas, ou seja, existe especialização entre as células. 

 

Matéria-Prima Tratamento
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Usinagem
Produto

Final
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3.2. Implantação da OEE  

 

A implantação da OEE no departamento de usinagem começou em 2002. Nesse ano 

foi implantada a medida do tempo parado nos equipamentos. Com essa medição houve 

melhoria significativa na produtiva do setor. Isso pode ser visto nos gráficos abaixo. 

 

Figura 28 – Desempenho realizado depois da implantação da medição (início em 2002) 

 

 

Como já dito anteriormente, notou-se a melhoria do desempenho dos operadores 

nessa fase da implantação. Isso mostra que só há gerenciamento da área quando há controle 

dos indicadores. 

 

O indicador implantado nessa fase inicial foi à utilização. Para haver a implantação 

desse indicador houve necessidade de treinar os operadores para apontar a quantidade de 
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tempo parado por turno de trabalho. Como o turno de trabalho era fixo, a conta para 

encontrar a utilização era realizada por turno. 

 

Na figura 29, representa o fluxograma usado para a implantação da OEE como 

indicador. 
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Figura 29 – Fluxograma de implantação do acompanhamento de paradas 
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Na figura 29 é possível ver todas as etapas realizadas para a implantação. A seguir 

será detalhada cada etapa contida no fluxograma. 

 

 

3.2.1. Levantar motivos de paradas e Definir Motivos 
 

O levantamento de motivos de paradas foi realizado com os operadores, 

manutentores e supervisão da área produtiva. Reuniões foram feitas para definir os tipos de 

paradas, abaixo: 

 

• Operacionais - As paradas operacionais foram consideradas interrupções 

operacionais no ciclo de produção na área de usinagem. 

• Manutenção - As paradas de manutenção foram consideradas interrupções 

no ciclo de produção ocasionadas por problemas elétricos, eletrônicos e/ou 

mecânicos. 

• Setup - As paradas foram consideradas interrupções no ciclo de fabricação 

dos produtos ocasionadas por ajustes, trocas e preparação do equipamento 

para novos lotes. 

• Programadas - As paradas foram consideradas interrupções no ciclo de 

fabricação de maneira previamente programada. 

 

As paradas definidas para o tipo setup são: 

 

• Troca de OF – ajustes nos equipamentos antes da produção de outra ordem 

de produção ou fabricação. 

• Troca de ferramenta – troca da ferramenta utilizada para usinagem. 

 

As paradas definidas para o tipo manutenção são: 
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• Elétrica – quando ocorrem problemas elétricos nos equipamentos que 

causam paradas na produção; 

• Eletrônica - quando ocorrem problemas eletrônicos nos equipamentos, 

supervisórios, CLP6’s que causam paradas na produção; 

• Mecânica - quando ocorrem problemas mecânicos nos equipamentos ou 

componentes das máquinas que causam paradas na produção; 

 

As paradas definidas como programadas são: 

 

• Operador deslocado – é o caso onde um mesmo operador opera mais de um 

equipamento. Nesta situação as paradas por este motivo são consideradas 

como programadas pela falta de recursos para a operação do equipamento; 

• Manutenção preventiva – são horas programadas onde o equipamento será 

entregue para a manutenção. Em muitos casos a preventiva é realizada nas 

folgas de escala7.  

• Sem programação – aplica-se onde está previsto a parada do equipamento ou 

posto de trabalho por falta de volume de produção, por falta de ordens de 

fabricação por cliente interno ou externo já previsto no ciclo de 

planejamento do equipamento. Não aplicável à falta de material devido a 

problemas de processos anteriores, planejamento ou imprevistos; 

 

As paradas operacionais são mais de 80 paradas, por isso, estão descritas as paradas 

principais. Vide abaixo. 

 

                                                 
 6 CLP – Controlador Lógico de Produção 

- 7 Em um regime de trabalho de 3 turnos em 6x1, os domingos devem ser considerados como parada 

programada por não haver efetivo para a produção; Se houver trabalho em hora extra, esta deverá ser 

considerada como horas trabalhadas. 
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• Reunião de DDS (Diálogo Diário de Segurança) – essa parada é causada 

pela interrupção da produção turno a turno para a reunião diária de 

segurança; 

• Refeição – tempo destinado à refeição em que o equipamento fica sem 

produzir.  

• Falta de material – em decorrência de processos anteriores ou pequenos 

paradas não programados por falta de volume de produção.  

 

 

3.2.2. Criar acompanhamento de tempo parado e criar 

monitoramento do tempo parado por motivo 

 

 Nessas etapas da implantação da OEE há necessidade da criação do 

acompanhamento do tempo parado por motivo. Para esse acompanhamento foi criada uma 

planilha que é preenchida pelos operadores a cada turno em cada equipamento.  

 

A planilha tinha que conter todas as informações necessárias para posterior 

rastreamento e análise dos dados realizados em cada ordem de produção ou fabricação. Os 

principais campos a serem escritos nessa planilha são: 

 

• IT – no qual deve ser colocado o número da ordem de fabricação (OF); 

• AÇO – tipo de aço da OF; 

• BIT. BR. – nesse campo deve ser colocada a bitola bruta (diâmetro inicial) 

que está escrito na ficha de produção ou OF; 

• BIT. DES – nesse campo deve ser colocada a bitola descascada (diâmetro 

final); 

• RPM – nesse campo deve ser colocada a rotação por minuto do cabeçote da 

máquina, essa marcação é localizada no painel de controle; 

• FICHA – nesse campo deve ser inserido o avanço padrão que está contido na 

ficha de produção; 
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• REAL - nesse campo deve ser inserido o avanço realizado que está marcado 

no painel de operação do equipamento; 

• LOTE – número do lote a ser produzido; 

• PESO (kg) – peso do lote a descascado; 

• TEMPO DE PROCESSO – nos campos de tempo de processo devem ser 

colocados os tempo de início e final de cada lote ou OF; 

• PARADAS – nos campos de paradas devem ser descritos o número da 

parada e seu tempo de início e fim. 
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Essa planilha gera um acompanhamento diário de motivos de paradas geradas por 

turno de trabalho por equipamento de descascamento ou descascadeira. 

 

 

Figura 31 – Acompanhamento dos motivos de paradas  

 
 

3.2.3. Levantar tempo padrões e definir esses tempos 

 

 As etapas de levantamento e definição dos tempos padrões é a etapa 

importante para monitorar a perda de performance de cada equipamento. Esses tempos 

padrões medem o desempenho do equipamento e operador. 

 

No caso das descascadeiras foram realizados testes empíricos nos equipamentos 

para se achar a melhor equação de produtividade e avanço. 
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O avanço tem a unidade de metro por minuto (m/min) e é calculado de acordo com 

a remoção realizada pelo equipamento. 

 

A remoção é a diferença entre o diâmetro inicial da barra e o final.  

 

 

Figura 32 – Representação da remoção  

 

 A remoção é dividida entre dois tipos acima de 1,2 mm e abaixo de 1,2 mm. Essa 

divisão foi notada de forma empírica com experimentos nos equipamentos. 

 

 Portanto, para remoções com menos de 1,2 milímetros o avanço deve ser calculado 

da seguinte maneira: 

 

  Avanço (remoção < 1,2) = 
1000
5,12 RPM×

    (10) 

 

 

 

Diâmetro 
Final

Diâmetro 
Inicial
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 Pode-se notar que o avanço depende do RPM (rotações por minuto) do equipamento 

e esse RPM é calculado do seguinte modo: 

 

   RPM (remoção < 1,2) = 
BRBIT .

1000120
×

×
π

  (11) 

 

  RPM (remoção >= 1,2) = 
BRBIT.

1000100
×

×
π

   (12) 

  

 

 Com essas duas fórmulas o avanço pode ser descrito de forma simplificada como:  

 

  Avanço (remoção < 1,2) = 
BRBITBRBIT .

150
.

5,12120
×

=
×

×
ππ

  (13) 

 

  Avanço (remoção >= 1,2) = 
BRBITBRBIT .

125
.

5,12100
×

=
×

×
ππ

  (14) 

 

A produtividade do equipamento é calculada da seguinte maneira:  

 

 Produtividade (t/h) = AvançoBRBITBRBIT ×××× 60006165.0..   (15) 

 

 Sendo 0,006165 na fórmula (15) uma constante para o aço. Se o material da barra 

mudar deve haver correção nesse fator que leva em conta a densidade do material. 

 

 

3.2.4. Criar monitoramento/acompanhamento dos tempos 

padrões e reais 

 

 A etapa da criação dos tempos padrões e reais envolveu a colocação dos dados pelos 

operadores, vide figura 30 nas colunas FICHA e REAL. 
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 Com esses dados foi criado um banco de dados para posterior análise ao final de 

cada turno, dia e mês (Vide tabela 2). 

 

Tabela 2 – Planilha de monitoramento dos tempos padrões e avanços utilizados 

 

Máquina Dia Mês ANO Turno OF AÇO Bitola 
entrada

Bitola 
saída

Remoção RPM Av Ficha Peso 
descascado

Tempo de 
processo

Minutos 
parados

Produt. 
ton/h

Hora útil 
real

Prod. 
teórica 
ton/h

Av. Real 
trabalhado

W-50 1 10 2007 H 2212795 52100 25,40 24,00 1,4 1316 13,68 23.190 420 28 3266 6,53 21.337 14,87
W-50 2 10 2007 H 2214382 10L47 23,00 22,12 0,9 1661 17,00 7.540 160 37 3327 2,05 6.819 18,80
W-50 2 10 2007 H 2214929 10L47 23,00 22,12 0,9 1661 17,00 7.384 170 8 3327 2,70 8.982 13,98
W-50 2 10 2007 H 2214236 5160 30,16 29,41 0,8 1266 14,82 11.402 150 24 4986 2,10 10.470 16,14
W-50 2 10 2007 I 2214236 5160 30,16 29,41 0,8 1266 14,82 1.700 80 60 4986 0,33 1.662 15,16
W-50 2 10 2007 I 2214231 6151 28,58 27,83 0,8 1337 15,64 10.449 190 6 4725 3,07 14.489 11,28
W-50 2 10 2007 I 2214233 5160 28,58 27,99 0,6 1337 15,64 11.602 210 76 4725 2,23 10.552 17,19
W-50 2 10 2007 J 2214233 5160 28,58 27,99 0,6 1337 15,64 4.360 100 50 4725 0,83 3.937 17,32
W-50 2 10 2007 J 2214526 5142 24,70 24,00 0,7 1546 17,00 14.367 360 140 3836 3,67 14.067 17,36
W-50 3 10 2007 H 2214256 5142 24,70 24,00 0,7 1546 17,00 9.712 170 8 3836 2,70 10.358 15,94
W-50 3 10 2007 H 2214013 10L47 26,00 25,12 0,9 1469 17,00 7.401 160 20 4251 2,33 9.919 12,68
W-50 3 10 2007 H 2214243 5116 31,75 30,80 0,9 1203 14,08 4.898 90 18 5249 1,20 6.298 10,95
W-50 3 10 2007 H 2214838 5116 33,34 32,44 0,9 1146 13,40 3.532 60 46 5511 0,23 1.286 36,82
W-50 3 10 2007 I 2214858 5116 36,51 35,44 1,1 1046 12,24 12.697 210 50 6036 2,67 16.095 9,66
W-50 3 10 2007 I 2214251 1207 33,00 31,75 1,3 1013 10,53 3.512 40 0 4243 0,67 2.829 13,08
W-50 3 10 2007 I 2214919 1046 27,00 25,80 1,2 1415 16,55 12.454 170 10 4463 2,67 11.902 17,32
W-50 3 10 2007 I 2214604 52100 29,50 28,00 1,5 1133 11,78 3.350 60 10 3793 0,83 3.161 12,49
W-50 3 10 2007 J 2214604 52100 29,50 28,00 1,5 1133 11,78 6.082 140 35 3793 1,75 6.638 10,80  

 

3.2.5. Criar acompanhamento de refugo do processo 

 

Nessa etapa foi implantado um acompanhamento do sucateamento do processo para 

análises dos refugos. Com essa planilha é possível verificar quais os motivos e as perdas de 

qualidade ocasionadas no processo. 

 

 
')(+*), -).0/213.546, 7+. 8:9<; =+>?=+@ A)B+C)D E)F+G+H I)J+K<L M)N+O)P Q)R+S<T U V)W?X+Y)Z [ \?] ^`_+a b+c+d e0b+f g h)i j k)l m?n+o prqts u)vts

w x)y?z {<| }+z }+} }+z }+} } } } } } } } } } })z }+})}
~+~+� �+�<� � � � � � � � � � � � �
� �)� �?� � � � � �?� �?� � � �+� � � �+� � � � � ��� �?� �)� �+� ��� �+� �+� �+� �+� �)� �)� �?� �)� �+�)�
�+�+� � � �+�)� �?�)� � � �<� �<�?� �)���<� �<��� �+�)� �+�+� �?� �?�
� �)� �)  �+� ��� �)�t� �+� �+� �+� �+� �+� �)� �+� �+� �+� �)� �)� �+� �+� �)� �+� �+� �+� �)� �+� �)� �+�)�
¡+¡+¢ �<� £ �+£+� � � � � � � � � � �
� �)�?� �)£ �+�?� �)� ��� �<� �+� ��� ��� �)� �)� �+� ��� £+£ �+� �+£ ��� £+� �?� �<� �+� �?£ �+� �+�?� �)� �+�<�
¡+¡+¢ �)�)�+� �) ?� �<� �+�)  �)�?� �+�+  �)�)� �)£+� �<£)� �+�)� ���)� �+ ?� �?�

�)���¤¦¥ §+¨+©+ª
«?¬+®)¯+° ±+²?¯2³ ´?µ�° ¶+· ¸ ¯?¹+¯
º?»?¼®)¯�½)³ ¹)¯?¹+±0¹+±¾t¿)À?Á+Â Ã Ä Å5Æ Á`Ç+Â ¿tÈ É

Ê<ËtÌ Í)Î Â È ÁÏ ÁÐÈ Î À Î Ï Á�Ã Á?Æ È ¿ Î ¾ Î
 

 

Figura 33 – Planilha de monitoramento dos refugos de processo.  
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3.2.6. Criar acompanhamento da OEE (Eficácia Global de 

Equipamento) 

 

 A etapa de criação do acompanhamento da OEE foi realizada para ser feita pelos 

operadores na própria máquina.  

 

 Esse acompanhamento consiste de inserir o valor da OEE calculado durante o turno 

para uma planilha em que há o valor alcançado de OEE de cada turno, dia a dia. 

 

 Na figura 34 é possível notar que cada turno no gráfico possui uma cor de caneta 

esferográfica para anotação. Além da marcação da OEE do turno pode-se verificar se ela 

atingiu a meta mínima proposta ou a meta de objetivo. 

  

 A meta objetivo é 85 % de OEE, ou seja, OEE de organizações em classe mundial 

(HANSEN, 2006). 

 

 Além do gráfico da figura 34, há na área produtiva uma planilha preenchida pelos 

três turnos existentes na fábrica que mostra a OEE do turno e o acumulado até o dia (vide 

figura 35). 
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Figura 35 – Planilha de acompanhamento da OEE  
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3.2.7. Treinar operadores 

 

 A parte de treinar operadores é a principal fase da implantação da OEE realizada no 

setor de usinagem, pois o treinamento bem dado gera entendimento do indicador e o 

motivo pelo qual ele iria ser colocado na área produtiva como um indicador de desempenho 

do setor e não do operador. 

 

 Esse treinamento foi dado em sala de reuniões e na área produtiva. Ele foi dividido 

em duas partes: teórica e prática. 

 

 A parte teórica foi baseada no conceito da OEE já apresentado nessa monografia 

anteriormente. A parte prática foi realizada mostrando o preenchimento correto da planilha 

de acompanhamento , planilha da OEE e do gráfico de acompanhamento. 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 36 – Fotos dos treinamentos realizados no setor 
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4. Conclusão 

 

 O uso da OEE na área produtiva como indicador melhora o modo de gerenciamento 

da produção, pois esse indicador mostra as maiores perdas ocorridas no momento da 

fabricação de um produto.  

 

 Os maiores benefícios percebidos após a implantação da OEE como indicador, 

foram: 

 

• Maior controle do desempenho dos equipamentos; 

• Priorização das principais perdas de tempo durante o processo; 

• Melhoria do processo; 

• Gestão a vista. 

• Melhoria da cultura dos operadores. 

 

 As principais dificuldades encontradas durante a implantação foram: 

 

• Quantificar os motivos de paradas sem ficar muito específico para não criar motivos 

em excesso; 

• Treinar os operadores de maneira que os acompanhamentos sejam preenchidos 

corretamente e orienta-los para o conhecimento pleno do indicador; 

• Criar análise de desempenho diário. 

  

 Após a implantação da OEE nessa área produtiva, houve diversos incentivos a 

introdução desses conceitos em outros locais da organização. 

 

 

 

 



72 

5.  Sugestões de continuação do trabalho 

 

 A implantação do indicador OEE e seu acompanhamento foram mostrados nesse 

trabalho. Abaixo, seguem algumas sugestões de continuação do trabalho: 

 

• Fazer os primeiros 4 (quatro) passos da Manutenção Autônoma; 

• Implantar o gerenciamento da rotina (PDCA) com o uso da OEE. 

 

 Com a realização da Manutenção Autônoma na área produtiva há melhorias 

significativas na organização, conscientização do operador em relação à área em que 

trabalha e o equipamento que ele opera, dentre outras. 

 

 A implantação do gerenciamento da rotina com o uso do PDCA como método de 

melhoria diária dos processos melhoraria o indicador implantado OEE.  

  

 Essas sugestões podem gerar outras monografias para melhor estudo de cada caso e 

mostrar seus benefícios e dificuldades. 
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