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Resumo 

 

Nos tempos atuais, com a globalização da economia e com a grande competitividade entre os 

mercados, é fundamental como fator de sobrevivência, que as empresas de manufatura se 

adequem às exigências dos clientes. Por esse motivo, a medição do sistema de manufatura 

vem se tornando vital para a resolução de problemas e para a própria melhoria contínua desses 

sistemas. Assim, para que as empresas possam manter sua competividade no mercado global, 

faz-se necessário que busquem melhorar continuamente a eficácia de seus equipamentos, 

identificando e eliminando as perdas e, consequentemente, buscando a redução dos custos de 

fabricação. A eficácia global dos equipamentos é utilizada na metodologia TPM - Total 

Productive Maintenance, onde é proposto um indicador conhecido na literatura internacional 

como OEE - Overall Equipment Effetiveness. Este trabalho pretende discutir como a eficácia 

global dos equipamentos pode auxiliar na melhoria contínua do desempenho dos mesmos e na 

eficiência do sistema produtivo, apresentando exemplos ilustrativos para melhor 

entendimento de sua aplicação. 
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1. Introdução 

 

Atualmente, com a economia globalizada, produzir cada vez mais, com menos recursos e 

mais rapidamente, passaram a ser desafios comuns para aquelas indústrias que pretendem 

permanecer no mercado. Por esse motivo, a medição do sistema de manufatura vem se 

tornando cada vez mais essencial para a resolução de problemas e para a própria melhoria 

contínua dos processos industriais.  

 

Segundo Osama e Almeanazel (2010) a gestão das empresas recorre frequentemente a um 

conjunto de indicadores, normalmente apenas de natureza econômico-financeira, sobre o 

mercado e a sua posição competitiva, esquecendo-se de indicadores representativos da 

atividade produtiva e das operações, quando estas atividades são determinantes da 

competitividade e consequentemente dos resultados econômicos obtidos.  

 

Por isso, é uma das condições básicas de uma boa gestão possuir um conjunto de indicadores 

representativos do desempenho da fábrica e das operações em geral. Maximizar a 

operacionalidade e o desempenho dos equipamentos em termos de eficiência e qualidade, 

deve ser um objetivo permanente dos gestores das operações das unidades industriais, de 

transportes, telecomunicações e de todas as empresas cuja produção dependa principalmente 

do bom desempenho dos seus processos.  

 

O objetivo principal deste trabalho consiste em estudar e desenvolver o indicador de  

eficácia global dos equipamentos, definindo os índices que compõem seu cálculo. A eficácia  

deve ser avaliada considerando tanto as perdas existentes nos equipamentos, conforme a  



 

 

metodologia TPM, quanto às perdas por gestão (que se caracterizam por perdas não 

associadas diretamente ao equipamento, porém impedem que este permaneça em produção), 

qualidade e desempenho.  

 

 

2. Revisão bibliográfica 

 

Segundo Johnson e Kaplan (1987), a utilização somente de indicadores financeiros já não 

reflete o desempenho das organizações. Sustentam que podem ser contestados pelas rápidas 

mudanças na tecnologia, pelos ciclos de vida reduzidos dos produtos, pelas inovações na 

organização das operações de produção e por inclusão de despesas de períodos passados ou 

aquelas que incluem benefícios que serão concretizados no futuro. Indicadores não 

financeiros permitem fixar e prever melhor as metas de rentabilidade de longo prazo da 

empresa. Este panorama justifica a necessidade de novos atributos de avaliação do 

desempenho das empresas que efetivamente reflitam a integração e a flexibilidade de seus 

recursos. Permite ainda concluir que o desempenho é gerenciável na proporção em que é 

medido.  

 

Slack (2002) destaca que somente através de uma função de manufatura saudável é possível 

cumprir as metas e objetivos estratégicos definidos pela organização. Sendo assim, a 

adequada utilização dos ativos fixos das empresas, componentes importantes de manufatura, 

deve ser priorizada.  

 

Ljungberg (1980) destaca que TPM é uma metodologia que tem como objetivo melhorar a 

eficácia e a longevidade das máquinas. É uma ferramenta do Lean Manufacturing porque 

ataca os maiores desperdícios nas operações de produção. Esta metodologia se originou de 

uma necessidade de um fornecedor atender os exigentes requisitos do Sistema Toyota de 

Produção. Atualmente o TPM é utilizado em várias empresas em todo o mundo para melhorar 

a capabilidade de seus equipamentos e atingir metas para a redução de desperdícios, incluindo 

restauração e manutenção de condições padrão de operação. 

 

Ljungberg (1980) destaca ainda que a metodologia TPM também promove melhorias no 

sistema do equipamento, procedimentos operacionais, manutenção e desenvolvimento de 

processos para evitar problemas futuros. OEE é uma ferramenta utilizada para medir as 

melhorias implementadas pela metodologia TPM. A utilização do indicador OEE, conforme 

proposto pela metodologia TPM, permite que as empresas analisem as reais condições da 

utilização de seus ativos. Estas análises das condições ocorrem a partir da identificação das 

perdas existentes em ambiente fabril, envolvendo índices de disponibilidade de equipamentos, 

desempenho e qualidade.  

 

Medição de desempenho é definida por Corrêa e Corrêa (2004) como uma forma de 

quantificar a ação sob aspectos de eficiência e eficácia das ações tomadas por uma operação. 

Neste contexto, estes mesmos autores definem eficácia e eficiência: 

 

 Eficácia: é a extensão segundo o qual os objetivos são atingidos;  

 Eficiência: é a medida de quão economicamente os recursos da organização são 

utilizados quando os objetivos são atingidos.  

 

Os indicadores são a representação racional, objetiva e quantitativa do desempenho, utilizada 

pelos gestores visando o alcance das metas operacionais e estratégicas definidas pelas 

http://www.emeraldinsight.com/search.htm?ct=all&st1=%C3%95rjan+Ljungberg&fd1=aut&PHPSESSID=h19atal2o8s1u4rirp7mi7p1e0
http://www.emeraldinsight.com/search.htm?ct=all&st1=%C3%95rjan+Ljungberg&fd1=aut&PHPSESSID=h19atal2o8s1u4rirp7mi7p1e0


 

 

empresas. São úteis ao permitir enxergar os pontos falhos e a análise das possíveis causas dos 

problemas responsáveis pelos resultados indesejados, apontando onde e quais as melhorias 

devem ser realizadas (De Ron &  Rooda, 2006) 

 

A escolha dos tipos de indicadores a serem utilizados pela empresa é definida pelos gestores 

conforme a necessidade da organização e pelo seu recurso intelectual disponível (KARDEC, 

2002). Os indicadores selecionados devem ser capazes de traduzir a realidade dos fatos, 

direcionando à tomada de ações necessárias para o alcance do desempenho satisfatório. Os 

indicadores devem ser também, coerentes com as prioridades competitivas estratégicas da 

organização que, por sua vez, estão relacionados a cinco grupos gerais: velocidade, 

confiabilidade, custo, qualidade e flexibilidade (CORRÊA e CORRÊA, 2004).  

 

É importante salientar que os indicadores utilizados de forma adequada em uma situação 

podem não ser satisfatórios e adequados em outras situações, ou seja, há indicadores de 

desempenho que visam atender mais ou menos determinadas intenções estratégicas. Os 

indicadores devem ser capazes de sustentar a argumentação dos gerentes de operação para, 

assim, exigir que mudanças na realidade atual sejam realizadas. É necessário, portanto, que a 

empresa utilize de indicadores os mais adequados para a sua situação. Goldrat (1994) apud 

Corrêa e Corrêa (2004) explicita a importância de ter indicadores que atendam 

satisfatoriamente os objetivos e metas da organização: “Diga-me como você me mede e eu lhe 

digo como eu me desempenho. Se você me mede de forma ilógica... Não reclame sobre meu 

comportamento ilógico”.  

 

A adoção de um sistema de avaliação de desempenho eficiente possibilita à empresa o 

conhecimento da “fábrica oculta” que existe dentro de si. Hansen (2006) apud OSS (2007, 

p.33) utiliza esse termo para designar o potencial da capacidade de produção instalada em 

uma planta e não utilizada devido à baixa eficiência no uso dos ativos disponíveis. A 

eficiência, neste contexto, está relacionada à redução ou eliminação das atividades que não 

agregam valor ao produto e que, portanto, são geradoras de custos. Na filosofia Lean, tais 

atividades são classificadas em oito desperdícios (superprodução, desperdício de estoque, 

produto defeituoso, retrabalho, espera, pessoal, movimentação e desperdício de transporte).  

 

A métrica que pode ser utilizada para obter e acompanhar o resultado desta eficiência é o 

indicador OEE. Este indicador é utilizado para medir as melhorias realizadas com a 

implementação da metodologia TPM, que é um dos blocos construtores da filosofia Lean e 

que também busca a eliminação das seis grandes perdas (quebras e falhas, setup, pequenas 

paradas, perda de velocidade, startup, retrabalho e rejeição). O indicador OEE é calculado a 

partir do produto dos índices de Disponibilidade do Equipamento, Desempenho Operacional e 

Qualidade dos Produtos, e da identificação das perdas no processo que estão relacionadas a 

cada um destes índices, conforme mostra a figura 1 (Exor, 2012): 
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Figura 1 - Dados para o cálculo do OEE 
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O índice ideal de OEE deve ser de 85%, e para isto é necessário que os valores de cada índice 

sejam: Disponibilidade= 90%, Desempenho= 95% e Qualidade= 99% (NAKAJIMA, 1989 

apud SANTOS e SANTOS, 2007). A equação para a obtenção do resultado do OEE é a 

seguinte (CORRÊA e CORRÊA, 2004): 

  

OEE (%) = ID (%) x IP (%) x IQ (%) 

 

Onde:  

 

 ID = Índice de Disponibilidade: esse índice leva em conta as paradas não planejadas 

originadas por quebra de equipamento, setup, necessidades de ajustes no equipamento 

na troca de produto, etc.  

 IP = Índice de Desempenho: esse índice leva em conta as perdas de velocidade, 

aumento do tempo de ciclo das operações, os atrasos, etc. 

 IQ = Índice de Qualidade: esse índice leva em conta os refugos que tiveram origem em 

falhas nos recursos físicos. 

 

O índice de disponibilidade é dado pela equação:  

 

TPP TPNP
ID(%)

TPP


  

Onde: 

 

 ID = Índice de disponibilidade  

 TPP = Tempo de produção planejado  

 TPNP = Tempo de paradas não planejadas  

 

O índice de desempenho é dado por:  

 

TCU QPP
IP(%)

TP


  

Onde:  

 

 IP = Índice de desempenho  

 TCU = Tempo de ciclo unitário  

 QPP = Quantidade de produtos processados  

 TP = Tempo em produção  

 

O índice de qualidade é dado por:  

 

QPP QPR
IQ(%)

QPP


  

Onde:  

 

 IQ = Índice de qualidade  

 QPP = Quantidade de produtos processados  

 QPR = Quantidade de produtos refugados 

 



 

 

Corrêa e Corrêa (2004) destaca que muita atenção deve ser dada não só ao processo de 

cálculo do OEE, mas também se deve ter o cuidado quanto ao correto reporte dos dados, uma 

vez que se os mesmos não forem confiáveis ou incompletos resultarão em uma análise 

incorreta da realidade dos fatos e, consequentemente, em tomada de ações incorretas que 

geram mais desperdícios como: tempo, recursos físicos/ humanos/ financeiros. O resultado do 

OEE, bem como o resultado de cada índice que compõe seu cálculo, deve apresentar onde as 

melhorias devem ser realizadas, ou seja, onde estão localizados os desperdícios. Sendo assim, 

a melhoria da eficiência dos equipamentos e do sistema produtivo como um todo está em 

identificar os desperdícios, eliminando-os ou reduzindo-os, de forma a melhor aproveitar as 

potencialidades da capacidade produtiva instalada na empresa.  

 

Segundo Peters (1994), para a aplicação do OEE para a medição da eficiência do sistema 

produtivo, deverão se aplicadas as seguintes etapas:  

 

1a etapa. Incorporação do indicador OEE por todos os setores a empresa, desde a alta 

administração até o chão-de-fábrica, por meio de treinamentos;  

2a etapa. Definição, pelo gestor de produção, de uma equipe dentro do setor de produção 

para ser responsável pela medição e acompanhamento dos resultados do OEE; 

3a etapa. Realização de cronoanálise em cada processo de produção;  

4a etapa. Determinação do equipamento identificado como o gargalo de cada linha de 

produção, ou seja, o equipamento com maior tempo de ciclo;  

5a etapa. Identificação das perdas no processo, ou também chamadas de paradas de 

linha, e a codificação destas perdas. O auxílio dos operadores da produção é 

muito útil nesta etapa, pois estão mais familiarizados com o processo;  

6a etapa. Elaboração de documento padronizado utilizado na coleta de informações para 

o cálculo do indicador OEE e a utilização de um programa para 

armazenamento, cálculo e controle dos dados;  

7a etapa. Treinamento dos colaboradores envolvidos no processo sobre os conceitos e 

cálculos para o resultado do indicador OEE;  

8a etapa. Elaboração de controles visuais com dados sobre a evolução do indicador OEE 

e as causas dos seus resultados. Assim, todos na empresa podem visualizar a 

realidade em que o sistema se encontra; 

9a etapa. Realização de APGs (Atividades de Pequenos Grupos), reuniões com os 

operadores, supervisores e representante de cada área envolvida, diariamente 

para discussão dos resultados de OEE do dia anterior;  

10a etapa. Abertura de T-Cards (documento padronizado contendo informações sobre os 

problemas identificados) e entrega, conforme o problema, ao representante da 

área responsável para a tomada de ações corretivas/ preventivas.  

11a etapa. Validação das ações realizadas, por meio de novas medições de OEE.  

 

 

3. Exemplo para ilustração 

 

Comecemos por um exemplo simples em que apenas queremos obter os valores dos três 

fatores ID, IP, IQ e do OEE. Foram recolhidos os dados na folha de Registo de Operação do 

Equipamento durante um turno de 8 horas. Neste turno, a programação prevê não produzir na 

última hora do turno e o equipamento esteve parado durante uma hora para refeição do 

operador. No início do turno, o operador dispõe de 15 minutos para tarefas de manutenção 

autônoma. O tempo de ciclo nominal é de 15 segundos e foram registados 52 minutos de 



 

 

paradas não planejadas. Obteve-se uma produção de 825 unidades, das quais foram 35 

sucateadas e 50 sofreram retrabalho para atender as especificações.  

 
Registro de Operação do Equipamento

Equipamento:

Dia: 02/03/14 Turno: A Periodo: 02/03/2014 a 02/03/2014

Produto: T/CN= 15 seg. Tempo Total 480 min

PE

Início Fim TNP PP PNP Qt.Ocorr.

08:00 08:20 A 20 1458
09:10 09:21 A 11
10:16 10:29 A 4
11:20 11:28 A 8
11:28 11:40 A 12
12:00 13:00 60
13:00 13:12 A 12
13:20 14:00 A 6
14:10 14:09 A 9
15:00 16:00 A 60

60 80 52 10

Problema de partida
Falhas de funcionamento
Falta materiais
Tempo não programado

Totais

Manut. Autônoma
Avaria
Problemas diversos
Falha elétrica
Ajuste
Refeição

Observações

Esteira transportadora

Produto A

Data / hora
OperadorProduto

Duração paragens min.

 
 

Com base a estas informações têm-se os indicadores: 

 
Designação OEE Valor Unidade

Tempo Total 480 minutos

Tempo Não Planejado 60 minutos

Tempo Total de Operação 420 minutos

Paradas Planejadas 80 minutos

Tempo Planejado de Operação 340 minutos

Paradas Não Planejadas 52 minutos

Tempo Bruto de Produção 288 minutos

Fator Disponibilidade 84,7 %

Tempo de Ciclo Nominal 0,25 minutos

Produção Teórica 1152 unidades

Produção Total Real 825 unidades

Tempo Real de Produção 206 minutos

Perdas de Eficiência 82 minutos

Fator Eficiência 71,6 %

Produção Rejeitada (Sucata) 35 unidades

Produção Retrabalhada (Produto Recuperado) 50 unidades

Produção OK (sem retrabalho) 740 unidades

Tempo Útil de Produção 185 minutos

Perdas de Qualidade 21 minutos

Fator Qualidade 89,7 %  

ID

84,7

IP

71,6

IQ

89,7

OEE

54,4

X

X

=

 

 

Uma forma bastante elucidativa de apresentar o OEE é através de gráficos. Os três exemplos 

apresentados nas figuras 1, 2 e 3 são as formas mais clássicas de representar graficamente os 

tempos do OEE.  



 

 

 
Figura 1 - Gráfico de tempos 

 

 
Figura 2 - Gráfico de tempos e perdas 

 

 
Figura 3 - Gráfico horizontal de tempos e perdas 

 

Este exemplo não permite efetuar uma análise mais profunda do desempenho do 

equipamento, pois abrange apenas um turno e não apresenta repetitividade de anomalias. Por 

também não estarem disponíveis dados sobre os custos das perdas, apenas podemos concluir 

que, para melhorar o OEE, devemos, prioritariamente, implementar ações que:  

 

 Reduzam as perdas de eficiência (as mais importantes), após analisar as suas causas,  

 Reduzam o tempo e/ou a quantidade das paradas não planeadas.  

 

Vamos aprofundar as potencialidades do OEE através de um exemplo mais elaborado, com a 

produção de três produtos com tempos de ciclo diferentes e que também abordará a análise 

das causas das paradas para orientar na prioridade das ações de melhoria do OEE. Nos três 

turnos está planejado produzir três produtos A, B e C, com os tempos de ciclo nominais e nas 

quantidades indicadas no quadro seguinte:  

 

Plano de Operação do Equipamento 

Equipamento: Torno automático

Dia: 03/03/14 Produto: A, B, C

seg. min. Quantidade min.

A 15 0,25 1400 350,0

B 20 0,33 1000 333,3

C 30 0,50 1200 600,0

3600 1283,3TOTAIS

Produto
T/CN Plano de produção

 



 

 

Registo de Operação do Equipamento 

Equipamento:

Dia: 03/03/14 Produto: A, B, C Periodo: 03/03/2014 a 03/03/2014

PE

Início Fim TNP PP PNP Qt.Ocorr.

0:00 0:10 A 10 45784
2:45 2:54 A 9
3:16 4:00 A 2
4:00 4:30 30
5:33 5:45 A 12
6:08 6:18 A 10
6:40 7:05 25
7:10 8:00 B 4
8:00 8:10 B 10 23145
10:30 11:45 B 2
12:00 12:30 30 Refeição
12:40 13:52 B 5 Problemas diversos
13:52 14:00 B 8 Avaria mecânica
14:00 14:30 30 Mudança produto
16:00 16:12 C 12 18106
18:25 18:38 C 13
18:45 20:00 C 5
20:00 20:30 30 Refeição
20:30 20:04 C 1 Dificuldade de partida
21:00 0:00 C 3

0 122 107 22Totais

Problemas com ferramentas

Problemas com ferramentas

Pequenas paradas
Manut. Autônoma

Mudança produto

Problemas com ferramentas

Data / hora
OperadorProduto

Duração paradas min.

Problemas com ferramentas

Refeição
Avaria mecânica
Falha ar comprimido

Observações

Manut. Autônoma

Manut. Autônoma
Avaria elétrica

Torno automático

Avaria mecânica

 
 

Da folha de Registo de Operação do Equipamento, podemos concluir que o equipamento 

esteve parado durante 30 minutos para refeição dos operadores em cada um dos turnos. No 

início de cada turno, os operadores dispõem de 10 minutos para tarefas de manutenção 

autônoma, entretanto no terceiro turno gastou-se 12 minutos. Foram registados 25 e 30 

minutos de setup para mudanças de produto, quatro avarias de 9, 12, 8 e 13 minutos e uma 

falha de ar comprido de 10 minutos. Registaram-se problemas com ferramentas que, por 12 

vezes, provocaram redução do ritmo e várias outras pequenas paradas ou redução de 

velocidade. Produziram-se 900 produtos A, 700 B e 890 C e foram rejeitados para sucata 20 

produtos A e 12 B; 45 produtos C foram retrabalhados para atender as especificações, 

conforme registado na folha do Registo de Operações, conforme mostra o quadro seguinte:  

 

Seg. min. Quantidade TRP (min.) Sucata Retrabalho PQ (min.)

A 15 0,25 900 225 20 5,0

B 20 0,33 700 233 12 4,0

C 30 0,50 890 445 45 22,5

2490 903 32 45 32

Produto
T/CN

TOTAIS

Defeitos   de qualidadeProdução real

 
 

 



 

 

TT PP PNP PE

min. min. min. Qt.Ocorr.

A 400 40 31 6

B 440 40 33 7

C 600 40 43 9

TOTAIS 1440 120 107 22

Produto

 
 

Os indicadores serão: 

 
Designação OEE Valor Unidade

Tempo Total 1440 minutos

Tempo Não Planejado 0 minutos

Tempo Total de Operação 1440 minutos

Paradas Planejadas 120 minutos

Tempo Planejado de Operação 1320 minutos

Paradas Não Planejadas 107 minutos

Tempo Bruto de Produção 1213 minutos

Fator Disponibilidade 91,9 %

Tempo de Ciclo Nominal ---- minutos

Plano de Produção 3600 unidades

Produção Total Real 2490 unidades

Tempo Real de Produção 903 minutos

Perdas de Eficiência 310 minutos

Fator Eficiência 74,5 %

Produção Rejeitada (Sucata) 32 unidades

Produção Retrabalhada (Produto Recuperado) 45 unidades

Produção OK (sem retrabalho) 2413 unidades

Tempo Útil de Produção 872 minutos

Perdas de Qualidade 32 minutos

Fator Qualidade 96,5 %  

ID

91,9

IP

74,5

IQ

96,5

OEE

66,0

X

X

=

 

 

Graficamente temos: 

 

 
Figura 4 - Gráfico de tempos 

 

 

 
Figura 5 - Gráfico de tempos e perdas 

 



 

 

 
Figura 6 - Gráfico horizontal de tempos e perdas 

 

Este exemplo permite uma melhor análise sobre o desempenho do equipamento, no período 

de tempo considerado, no sentido de se tomarem as ações mais adequadas. Apenas pela 

observação dos gráficos conclui-se que as principais ações a desenvolver serão: 

 

 Reduzir o tempo de mudança (cerca de 50 % do tempo de PNP);  

 Identificar as causas das avarias mecânicas e solucioná-las.  

 

Mas, atendendo ao grande impacto negativo na eficiência, deve-se resolver prioritariamente 

os problemas com ferramentas, que provocaram, juntamente com outras pequenas paradas ou 

redução do ritmo, com perdas de eficiência da ordem dos 26% do TBP, equivalentes a mais 

de 5 horas em 24 horas de trabalho do equipamento. Obviamente, um dia de análise não é 

suficiente para a tomada de decisões. É necessário acompanhar o desempenho do 

equipamento durante vários dias ou semanas para acumular uma quantidade de dados 

suficientemente representativa do real desempenho do equipamento e das paradas ocorridas. 

 

  
Figura 7 – Quantidade de paradas Figura 8 – Tempo de paradas não planejadas 

 

 

4. OEE e os custos das perdas  

 

Ao calcular o OEE e acompanhar a sua evolução apenas pelo seu valor global, não se tira 

partido de todas as potencialidades do sistema. É muito importante dar atenção aos valores e 

acompanhar a evolução dos fatores individuais, bem como calcular o impacto econômico das 

perdas. Ao analisarmos o OEE e os seus três fatores ID, IP e IQ, uma vez que apenas têm 

como base a grandeza tempo, poderemos ser levados a tomar determinada orientação nas 

ações a implementar. Por outro lado, se tivermos de posse dos custos das perdas, poderemos 

chegar a outras conclusões. Vejamos o caso seguinte. Dois equipamentos iguais, operando 



 

 

num determinado período de tempo, apresentaram o desempenho mostrado no quadro 

seguinte:  

 

Índice Máquina A Máquina B 

Disponibilidade 85,0% 95,0% 

Desempenho 95,0% 98,0% 

Qualidade 95,0% 89,0% 

OEE 77,0% 82,9% 

 

Pelos valores apresentados, concluímos que o equipamento B demonstrou mais eficácia que o 

equipamento A. No entanto, o equipamento B provocou mais defeitos de qualidade que o A. 

Estas perdas de qualidade representaram um valor de custo muito mais elevado do que o 

equipamento A ter estado mais tempo parado e com uma eficiência inferior ao B.  

 

É, portanto, necessário analisar o valor e a evolução das perdas, não apenas em termos de 

tempo, mas também em termos de custos. Neste exemplo, as ações de melhoria prioritárias 

deverão passar pela resolução dos problemas de qualidade do equipamento B, devido ao 

impacto negativo que têm nos custos. Não existe um método de cálculo normalizado para 

calcular os custos das perdas. Utilizando como base o exemplo anterior apresentado, pode-se 

calcular o custo das perdas a partir dos seguintes custos unitários:  

 
Item de Custo Valor 
Custo MO 18 
Custo Transformação 23 
Custo materiais/unid. 16 
Custo recuperação/unid. 7 

 

Aplicando aos dados obtidos os valores respectivos, obtêm-se os seguintes custos das perdas: 

 
Valor

Custo Total das Paradas não Planejadas 15,00

Custo Total das Perdas de Eficiência 60,65

Custo dos materiais do produto rejeitado 560,00

Custo da recuperação 350,00

Custo MO+Transformação do produto não conforme 14,52

Custo Total Perdas de Qualidade 924,52  
 

Observe que a análise do OEE associado ao valor econômico da perda, dará uma ideia mais 

acentuada do impacto das perdas na rentabilidade do produto e consequentemente da empresa. 

É portanto um dado importante para o processo de decisão. 

 

5. Análise do OEE e outros indicadores  

 

O OEE mede a eficácia de um equipamento individual. Pode também servir para 

compararmos o desempenho de equipamentos iguais a trabalharem em condições 

semelhantes.  

 

Como demonstrado, analisar o OEE apenas pelo seu valor e os dos seus fatores, não permite 

equacionar todas as ações de melhoria nem calcular o potencial de redução de custos dos 

desperdícios. Para isso, têm de ser calculados os custos das perdas. Mesmo que calculemos a 
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média do OEE de todos os equipamentos de uma fábrica, esse número nada nos diz sobre 

como, a fábrica no seu todo, está contribuindo para o negócio ou mesmo se está agregando 

valor ou não.  

 

Para a mesma fábrica, se durante um determinado período existirem poucas encomendas e 

apenas parte dos equipamentos funcionem, ela poderá apresentar um OEE muito superior ao 

habitual (por exemplo, 90% contra 65%) mas, durante esse período, a fábrica perdeu dinheiro 

devido ao lucro obtido não cobrir todos os encargos fixos. Isto acontece porque o OEE não 

considera as paradas planeadas nem o tempo não planeado.  

 

Assim, para termos uma visão mais completa do desempenho dos equipamentos (ou de uma 

linha de produção ou de uma fábrica) e de como eles contribuem para a empresa, é necessário 

complementar o OEE por outros indicadores mais globais que meçam o grau de utilização do 

equipamento, relativamente ao tempo total disponibilizado (TT). Para obter estes indicadores 

não é necessário recolher mais dados dos que já são recolhidos para o OEE. A figura XX 

mostra como se calculam três indicadores que medem o grau de utilização do equipamento. 
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Onde: 

 

 TEEP - Total  Effective  Equipment  Productivity  -  Produtividade  Efetiva  Total  do  

Equipamento,  que mede  a percentagem de tempo que o equipamento está produzindo 

sem retrabalho, relativamente ao tempo total (TT). É o indicador global mais “radical” 

e o mais utilizado, juntamente com o OEE.  

 TUB  -  Taxa  de  Utilização  Bruta.  

 TUC -  Taxa  de  Utilização  da  Capacidade.  

 

Cada empresa deverá decidir qual o indicador global de desempenho dos equipamentos que 

melhor se adapte às suas necessidades de análise em cada momento. No caso do exemplo 2 

apresentado, os valores destes indicadores foram:  

 



 

 

TUP 872
OEE 0,6606 66,06%

TBP 1320

TUP 872
TEEP 0,6056 60,56%

TT 1440

TBP 1213
TUB 0,8424 84,24%

TT 1440

TPP 13320
TUC 0,9167 91,67%

TT 1440

   

   

   

   

 

 

6. Conclusões 

 

A análise do OEE permite: 

  

 Tomar decisões sobre as ações corretivas e de melhoria com base em fatos e dados 

reais e não baseadas em fatos subjetivos;  

 Dar prioridade às ações que trarão resultados melhores e mais rápidos;  

 Acompanhar os efeitos das ações pela evolução positiva do OEE e dos seus fatores.  

 

A  melhoria  do  OEE  é  um  processo  contínuo  que,  normalmente,  é  enquadrado  em  

programas  TPM  -  Manutenção Produtiva  Total  ou  na  implementação dos  conceitos de 

Lean Manufacturing  na gestão das unidades produtivas.  

 

A utilização do indicador OEE vai além da determinação de um número que retrate a eficácia  

do equipamento. O OEE permite, através do desdobramento, identificar onde se encontram os  

potenciais de melhoria dos equipamentos. Esses estão associados às perdas existentes no  

equipamento que, se analisadas de maneira adequada, indicarão a direção de atuação que as  

equipes de trabalho deverão seguir para obter o aumento da eficácia dos equipamentos. Para  

isso, a orientação conceitual do OEE é agir no fator que compõe o indicador que possui o  

menor valor:  

 

 Disponibilidade: que requer ações da manutenção e da própria produção  

 Desempenho: exigirá ações de processo ou manutenção  

 Qualidade: exigir ações de todos os envolvidos para a melhoria do equipamento. 

 

O OEE não é uma solução dos problemas dos sistemas produtivos. Ele apenas:  

 

 Permite identificar e quantificar os problemas detectados de um modo padronizado;  

 Exprime a eficácia do equipamento através de um único número;  

 Permite avaliar os efeitos das ações de melhoria desenvolvidas para tornar os 

equipamentos mais eficazes e, consequentemente, gerarem mais valor para a empresa.  

 

As empresas que aplicam o sistema de medição do OEE e implementam efetivamente as 

ações necessárias para melhorar a eficácia dos equipamentos, obtêm rapidamente um aumento 

do OEE da ordem dos 5 a 20 pontos percentuais. Dependendo do valor de partida do OEE, do 

empenho posto nas melhorias e da sua consolidação, o OEE pode chegar a duplicar no prazo 

de um ano (por exemplo passar de 35 para 70%).  

 

O OEE é, sobretudo, uma ferramenta de apoio à melhoria contínua. Se este conceito estiver 

presente em todos os intervenientes no sistema - operadores, supervisores e gestores - então 



 

 

estará criado o ambiente para que o sistema se torne um indicador de gestão de grande 

utilidade.  

 

Para finalizar, algumas recomendações, por vezes esquecidas, para apoiar/facilitar a melhoria 

contínua:  

 

 Aprender a identificar e eliminar os desperdícios e as perdas dos equipamentos; 

 Solucionar os problemas de uma forma simples e prática;  

 Padronizar o trabalho para reduzir a variação e garantir a qualidade;  

 Trabalhar em equipe;  

 Valorizar as pessoas e premiar a sua dedicação à melhoria contínua.  
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